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Veerponten uit vaart
De gemeente Horst aan de Maas heeft weer last van hoogwater. Het water in de Maas is flink gestegen de laatste dagen en daardoor is een aantal veerdiensten uit de vaart genomen.
De veerdiensten van Lottum naar Lomm en Broekhuizen naar Arcen zijn niet meer toegankelijk. Door de regenval in de Ardennen en Frankrijk stroomt het water door via de Maas.
Tot hoe lang dit duurt, is nog niet bekend.

Meer capaciteit

Gemeente presenteert toekomst
plannen toezicht en handhaving
De gemeente Horst aan de Maas wil de komende jaren toezicht en handhaving beter op de kaart zetten
in de gemeente. In de meerjarenbegroting 2022 is structureel extra budget beschikbaar gesteld hiervoor. Tijdens de thema-avond Handhaving en Toezicht van dinsdag 11 januari presenteerde de
gemeente een plan waarin uitgelegd is waarom dit nodig is en waarin oplossingen en de planning voor
de komende jaren werden besproken.
De gemeente wil beleidsmatig,
capaciteitsgericht en organisatorisch
meer focus op toezicht en handhaving leggen. Het blijkt een landelijk
probleem te zijn. “De verhoudingen
in de samenleving verschuiven”,
geeft Joris Heerkens, teamleider toezicht en handhaving, aan. “Enerzijds
is er steeds meer roep om minder
regels en bemoeizucht van de over-

heid. Anderzijds wordt de overheid
bij conflicten sneller ingeschakeld.”
Daarnaast kampt Nederland met
een ernstig capaciteitsprobleem.
Deze landelijke situatie vertaalt zich
naar de lokale situatie. “We hebben de afgelopen jaren te maken
gehad met onvoldoende capaciteit. Dit heeft geleid tot een slechter
handhavingsklimaat en minder ver-

trouwen in de overheid. Als mensen
ergens een melding van maken en er
wordt niets mee gedaan, dan stoppen zij hier op een gegeven moment
maar mee, omdat het toch geen zin
heeft volgens hen. Je komt zo in een
ongewenste negatieve spiraal, die
samen doorbroken moet worden.”
Lees verder op pagina 04
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Blijvende herinnering aan drumband ’t Slaâgveld
Drumvereniging ’t Slaâgveld uit Sevenum gaat na twaalf jaar stoppen. Het aantal leden was al afgenomen,
maar er werden ook geen vrijwilligers gevonden voor het bestuur. Daarom werd het besluit genomen om de
vereniging op 31 december 2021 op te heffen. Om de herinnering aan de vereniging te behouden, is er op de
laatste dag een herinneringsbankje geplaatst in Sevenum.

gen aan de vereniging en kijkt terug
op een leuke tijd. Ieder jaar had ’t
Slaâgveld ongeveer zes optredens
zoals zittingsavonden, carnavalsoptochten en Drumband Treffen. In
2015 en 2019 heeft de groep ‘Sla je
Slag’ georganiseerd. Hier deden verschillende drumbands ook aan mee.
“We drumden niet alleen op trommels,” vertelt Ilse. “Er werd gedrumd
op vaten, bouwelementen, tafels, et
cetera. We hebben ook een optreden
uitgevoerd in ‘blacklight’. Het gehele
podium was donker en het publiek zag
alleen de drums, stokken en brillen
die de leden op hadden in felle kleuren, dat was erg leuk.”

Gymrepetitie

“De jeugd ging studeren en ouders
kregen het te druk, maar corona
heeft ons ook een beetje de das om
gedaan”, vertelt oud-bestuurslid, Ilse
Verstegen. Ilse is tien jaar penningmeester geweest van ’t Slaâgveld.
Haar zoon was vanaf het begin bij de
vereniging en haar man Rick is daardoor ook sinds het begin betrokken
geweest.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
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BCL Treffen
De vereniging is opgericht in 2009
door Leon Huijs. “Hij vond dat er weer
een drumband in Sevenum moest
komen. Vroeger was die er namelijk
wel. Leon is toen nagegaan of mensen interesse hadden om ook te gaan
drummen.” Het eerste optreden van
de vereniging was na twee maanden
bij het BCL Treffen in Horst. “De groep
kon op dat moment nog maar één
nummer spelen, maar we wilden dat
Sevenum zo snel mogelijk wist dat de
vereniging bestond”, zegt Ilse.
De vereniging bestond uit jongere en
oudere leden, niet alleen uit Sevenum.

“We begonnen met jeugd en later zijn
er ouders bijgekomen die ook mee
wilden doen.” Op het hoogtepunt had
de groep 22 leden. Er werd bewust
gekozen om het niveau laagdrempelig te houden. “We deden niet mee
aan concours of wedstrijden”, zegt
Ilse. Rick vertelt dat ze één keer hebben geprobeerd te marcheren tijdens
het drummen. “Maar we liepen scheef
of uit de maat. Dat was echt niet ons
ding.” Het was de groep puur om het
plezier te doen.

Sla je Slag
Het gezin heeft mooie herinnerin-

De club probeerde iedere week één
keer te repeteren, maar omdat sommige personen niet konden op die
dag, werd er vaker een tweede repetitie dag georganiseerd. Zo waren er
groepsrepetities, maar ook individuelen repetities. Met repeteren zat de
vereniging ook niet ieder jaar op een
vaste plaats, want er kon geen heel
gebouw afgehuurd worden, daar had
ze niet genoeg leden voor. “Op een
school waar we repeteerden, hebben
we af en toe gebruik kunnen maken
van de gymzaal. Normaal gesproken
zaten we daar in een lokaal, maar
tijdens het repeteren voor een optreden konden we gebruikmaken van de
gymzaal. Het lokaal was te klein voor
de gehele groep en dan was er niet
genoeg ruimte om op de trommels
te slaan. De naam zegt het namelijk al: het was een ‘Slaâgveld’”, lacht
Rick. Buiten de verenigingsactiviteiten
heeft de drumband ook vaker met de
gehele groep activiteiten gedaan zoals

bowlen of beugelen. “Jong en oud,
het ging allemaal, er was geen onderscheid”, vertelt Ilse.

Bestuur gezocht
Een aantal bestuursleden stopte na
een paar jaar en ook Ilse had aangegeven dat ze wilde stoppen. De vereniging is daarna op zoek gegaan naar
een nieuw bestuur, maar dit kwam er
niet van. “Er moest een nieuw bestuur
komen zodat er naar nieuwe kanten
zou worden gekeken. Met een nieuw
bestuur zouden er nieuwe ideeën
komen”, vertelt Rick. Veel mensen zijn
benaderd, maar er waren niet genoeg
mensen om een bestuur te vormen.
De vereniging heeft toen besloten om
er op 31 december 2021 mee te stoppen. Op het einde waren er nog maar
acht leden, waarvan vijf wel nog verder wilden drummen. Zij zijn overgestapt naar de drumband van Harmonie
Unie in Sevenum.
Bestuurslid, Francoise de Veer, kwam
met het idee voor een herinneringsbankje. Francoise is jaren bij de vereniging geweest en betekende veel
voor de drumband. “Ze was altijd goed
in onderwerpen overbrengen naar
personen, met name naar de jeugd.
Ze was dan ook het aanspreekpunt
voor de jeugd”, zegt Ilse. In samenwerking met Groengroep Sevenum en
de tekst ‘…en wiêd ewèg huurs se nag
tromme’, van Mien Wijnhoven, is er
een prachtig bankje gekomen.” Dit is
op 31 december geplaatst in Sevenum
op de Van Vlattenstraat. “Helaas heeft
Francoise dit niet meer zelf mogen
meemaken. Het is in feite ook een
herinnering aan haar.”
Tekst: Noëlle Ewals

Meerderheid van Horst aan de Maas
kiest ervoor boosterprik te halen
Er wordt al een jaar gevaccineerd in Nederland. Inmiddels is er een boosterprik die helpt de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden.
Ondanks dat Horst aan de Maas in Limburg bovenaan de lijst staat van gemeenten met de meeste coronabesmettingen, is de bereidheid om te
vaccineren hoog. Een meerderheid van 82 procent geeft aan de boosterprik al gehaald te hebben of van plan te zijn deze nog te halen. Dat blijkt uit
een onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
Onder de inwoners van Horst aan de
Maas, die kiezen voor de boosterprik, is
de drijfveer onder andere het beschermen van hun gezondheid en het verhogen van de immuniteit. Respondenten
geven ook aan dat de booster volgens
hen de kans kleiner maakt om in het
ziekenhuis te komen en dat indirect
toekomstige lockdowns voorkomen
worden door het halen van de prik.
Andere respondenten geven aan dat
ze bang zijn uitgesloten te worden van
bepaalde activiteiten in de samenleving als ze de boosterprik niet halen en
kiezen er daarom voor het te doen. 6
procent van de respondenten twijfelt of
zij de boosterprik gaat halen en 9 procent geeft aan zeker te weten de boosterprik niet te halen. 2 procent weet
het niet. Respondenten vragen zich af
of het halen van de prik noodzakelijk
is en hebben twijfels over de werking
hiervan.

Vertrouwen
Iets minder dan de helft van de inwoners van Horst aan de Maas geeft

aan (zeer) veel vertrouwen te hebben in het vaccinatieprogramma van
de overheid, namelijk 46 procent.
28 procent van de respondenten heeft
hier (zeer) weinig vertrouwen in en
26 procent is neutraal of weet het niet.
“Vaccineren is de enige manier om
uit de crisis te komen”, geeft iemand
aan. “Als daar geen vertrouwen in is,
dan zou ik graag de oplossing willen horen welke wel werkt en tevens
daarbij ziekenhuisopnames voorkomt,
ook onder ouderen. Ik verwacht dat
we in de toekomst jaarlijks moeten
vaccineren, net als nu bij de griepprik. Als we daardoor de samenleving open kunnen houden, dan is dat
prima.” Inwoners van Horst aan de
Maas die weinig vertrouwen hebben
in het vaccinatieprogramma van de
overheid, geven aan dat ze problemen
ervaren met de snelheid van het zetten van vaccinaties. “Er wordt steeds
te laat ingegrepen, daarom bungelt
Nederland in Europa ook onderaan in
de lijst met vaccinatieprogramma’s”,
legt iemand uit. “Er is absoluut gebrek

aan inzicht, uitzicht en pro-activiteit.”
De plank wordt te vaak misgeslagen,
voegt een ander hieraan toe. “Er worden verkeerde adviezen gegeven. Er
werd geen actie ondernomen toen
hier in Limburg de vierde golf hoogtij vierde, maar wel als men in de
grachtengordel begint te piepen bij
veel lagere corona-omikroncijfers.”
Verder geeft een groep aan überhaupt
twijfels te hebben bij het zetten van
het vaccin. “Ik vind het onverantwoordelijk om een experimenteel vaccin zo
grootschalig en op jongeren en kinderen uit te rollen, zeker als men weet
dat het ten koste van het immuunsysteem gaat”, vertelt een respondent. “De ziekte doormaken geeft veel
meer en ook langdurig antistoffen.
Jonge mensen ontwikkelen chronische
ziekten waardoor de zorg op de lange
termijn duurder wordt en de kwaliteit
van leven voor de jongeren op den
duur minder.”
De mening omtrent het vertrouwen
in de coronavaccins is bij de meeste
inwoners van Horst aan de Maas de

afgelopen maanden gelijk gebleven.
64 procent geeft aan dat haar mening
omtrent het vertrouwen in de coronavaccins niet veranderd is. 28 procent van de respondenten geeft aan
minder vertrouwen in de coronavaccins te hebben. Dit wordt voornamelijk
toegeschreven aan de werking van
de vaccins. “We zitten met 85 procent vaccinatiegraad toch weer in een
harde lockdown en de ziekenhuizen
liggen vol, dus ik vraag me af of vaccinaties voldoende hebben geholpen”,
legt iemand uit. Een andere respondent voegt daaraan toe dat het aantal
benodigde vaccinaties ook vragen
oproept. “Nu is gebleken dat de vaccins maar een héél beperkte tijd werken, vraag ik me af wat dan überhaupt
het nut van vaccineren is. Men dient
enkele maanden (nog niet eens één
jaar) na de vaccinatie alweer voor een
booster te moeten gaan. Waar houdt
het dan op?”

Tekst: Floor Velthuizen
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Terugkijken op een druk jaar
bij kinderopvang ‘t Nest
Directeur-bestuurder Ellen Nelissen van ’t Nest kijkt terug op 2021 met veel respect voor de medewerkers van de kinderopvang. Door het coronavirus hebben zij het afgelopen jaar heel flexibel moeten
werken.

Bestuurder aangehouden
voor rijden onder invloed na
aanrijding Evertsoord
Op de Midden Peelweg ter hoogte van Evertsoord vond zaterdag 8 januari rond 14.00 uur een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Er ontstond een vechtpartij en één van de betrokken bestuurders werd
aangehouden op verdenking van rijden onder invloed en het veroorzaken van gevaarlijk rijgedrag.
Na het ongeval kwamen meerdere
eenheden van de brandweer en
ambulancedienst ter plaatse, in eerste
instantie leek er namelijk sprake te zijn
van beknelling en letsel. Toch bleek
er uiteindelijk, na onderzoek door het
ambulancepersoneel, niemand gewond

te zijn. De politie verdacht één van de
bestuurders van rijden onder invloed
van alcohol en drugs en deze persoon
werd meegenomen naar het bureau
voor controle. Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen
voor technisch onderzoek.

Auto’s bekrast in Horst
Diverse auto’s in de Harrie Driessenstraat in Horst zijn bekrast. Dit
gebeurde in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 januari.
Er zijn zeven auto’s bekrast. Op deze
auto’s zijn lange krassen te zien aan
de zijkant. Eigenaren hebben aangifte

gedaan. Momenteel worden er nog
getuigen gezocht.

Katalysatordief aangehouden
De politie van Horst/Peel en Maas heeft een man aangehouden uit
Nijmegen ter verdenking van katalysatordiefstal. Op woensdag 5 januari werd hij na tips aangehouden.

Bij kinderopvang ’t Nest is het een druk jaar geweest.
“Wij hebben veel voor de kiezen gehad het afgelopen
jaar. Ik heb heel veel respect voor onze medewerkers.
Zij zijn erg flexibel met de omstandigheden omgegaan,” vertelt Ellen Nelissen, directeur-bestuurder.
“Ze hebben altijd klaar gestaan voor de kinderen en
de ouders. Het hart voor het kind is het belangrijkste bij ze. We willen de kinderen ook niks ontnemen,
omdat de opvang toch een veilige haven is.” Door het
coronavirus is er een hoog verzuim en personeelstekort. “Het personeel is zich erg flexibel gaan inzetten.
Parttime medewerkers zijn meer gaan werken en personeel is op andere dagen gaan werken. Het is fantastisch dat ze zich zo hebben ingezet het afgelopen
jaar om alles toch voor elkaar te krijgen.” Ook ouders
hebben zich flexibel moeten inzetten. “Soms veranderen de regels drie keer per maand en zij zijn daar heel
goed mee omgegaan. Ik merk dat de relatie tussen de
medewerkers en de ouders ervoor heeft gezorgd dat
alles goed verliep.”

Besmettingen
Nelissen werkt nu 1,5 jaar als directeur-bestuurder
bij ’t Nest en merkt dat de kinderopvang een goede
relatie heeft met de omgeving van de locaties. “In de
coronatijd is het natuurlijk erg belangrijk dat er goede
relaties zijn met externe partijen en ik heb gemerkt
dat ’t Nest die heeft. Niet alleen met de gemeente,
maar ook met onderwijs en verenigingen. Zo kunnen
we samen kijken wat we voor de kinderen kunnen
betekenen in deze tijd. Ik vind het erg knap van onze
mensen dat ze zijn blijven kijken naar wat ze kunnen
doen met in gedachten dat het kind voorop staat.”
Er zijn het afgelopen jaar veel besmettingen geweest
in de kinderopvang. “Onder de leeftijden 0 tot 4 jaar
zijn er niet zo veel besmettingen geweest. Hier wordt
namelijk minder getest, omdat die kinderen al heel
vaak verkouden zijn. Via de beslisboom wordt er
gekeken of het kind naar huis moet of niet. Bij de
leeftijden 4 tot 12 jaar is er het afgelopen jaar de ene
na de andere besmetting geweest.” Hierdoor zijn er
ook besmettingen geweest onder de medewerkers
en moesten veel medewerkers in quarantaine. “Als er
een groep in quarantaine moest en een kind daar-

door thuis moest blijven, hadden de ouders daar begrip
voor. Maar sommige ouders zaten ook met de handen in
het haar, want als ze niet thuis konden werken, hadden
zij ook een probleem.” Nelissen is blij dat haar kinderen
al wat ouder zijn en zij zelf niet met die problemen zit.
“Als een ouder in het ziekenhuis werkt, wie zorgt er dan
voor je kind als het niet naar de opvang kan?”

Babybeleid
Nelissen ziet positieve en negatieve kanten aan 2021.
“Veel energie is naar de nieuwe maatregelen gegaan,
daardoor hebben we minder aan de kwaliteitsverbetering kunnen werken. Dit hebben we wel gedeeltelijk
kunnen doen, maar niet zoals gehoopt. We hebben het
afgelopen jaar wel kunnen werken aan het babybeleid.
We hebben gekeken naar hoe we de babygroepen het
warme nestgevoel konden geven. Dat heeft bij medewerkers wel een positief effect gehad, omdat sommigen toch een prikkeling nodig hadden in deze tijd.
Hierbij waren zes pedagogisch medewerkers betrokken.
Ze waren hier erg enthousiast over en nu is het beleid
bijna af.”

De politie kreeg omstreeks 10.15 uur
een melding van diefstal bij Station
Horst-Sevenum. Een oplettende
getuige zag een man met een slijptol in zijn hand onder een auto liggen.
Hij belde meteen de politie. Toen de
politie ter plaatse kwam op het station

bleek de verdachte inmiddels vertrokken te zijn. Door een samenwerking
tussen getuige, diverse politie-eenheden en politie Limburg werd 15 minuten later een 50-jarige verdachte uit
Nijmegen aangehouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 18 januari

Gehakt half om half
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Het moeilijkste voor ons is het
personeelstekort
Nelissen kijkt op 2021 terug met veel respect voor de personen op de werkvloer en ze denkt dat het komende jaar
weer druk zal worden. “Wij merken dat er steeds meer
ouders gebruik maken van de kinderopvang en daardoor
zitten onze groepen bijna vol. Ook door het coronavirus zal het weer druk worden en hier zullen we flexibel
mee om moeten gaan. Maar het moeilijkste voor ons is
het personeelstekort. We proberen meer mensen aan te
nemen, maar dit is niet gemakkelijk. In het onderwijs,
jeugdzorg en kinderopvang zoeken ze allemaal personeel. In het begin van 2022 starten er zeven nieuwe
mensen bij ons. Zo proberen we ervoor te zorgen dat we
voldoende personeel hebben voor dit jaar, zodat het personeel vrij kan krijgen op de dagen dat ze willen, want
dit kon het afgelopen jaar niet.”

Kom werken wanneer het
jou het beste uitkomt!
We hebben voldoende (bij)banen
voor de kassa, de winkel,
de vulploeg of de horeca.
Mail: vacatures@leurs.nl

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000
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Burgerhulpverleners zijn ontzettend belangrijk

‘Je kunt het verschil betekenen tussen leven en dood’
Nederland telt rond de 250.000 burgerhulpverleners. Dit aantal blijft stijgen en ook in de gemeente Horst aan de
Maas is er een groot aantal burgerhulpverleners te vinden. Dit zijn vrijwilligers die zijn opgeleid om te reanimeren en die opgeroepen worden in actie te komen bij een hartstilstand in de buurt. Theo van Heijster en Jacky
Relouw zijn allebei sinds een aantal jaar burgerhulpverlener.

Dat burgerhulpverleners ontzettend
belangrijk zijn bij een reanimatie, kan
agent Lars Hoebers beamen. “Er is
maar één doel en dat is zo snel mogelijk een effectieve reanimatie opstarten”, legt hij uit. “Het maakt niet uit
of dat gedaan wordt door een burger
of een professional. Voor deze burgerhulpverleners geldt de eis dat ze kunnen reanimeren, hier een cursus voor
gevolgd hebben en een AED kunnen
bedienen. Iedereen kan zich hiervoor
aanmelden. Vrijwel alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd in het systeem.
Via een speciaal systeem wordt er door
de 112 meldkamer een bericht gestuurd
naar alle mensen die aangemeld zijn
als burgerhulpverlener die binnen een
bepaalde afstand wonen of aanwezig zijn van de plek van het noodgeval. Eén deel van de groep krijgt een
melding om te komen reanimeren, het
andere gedeelte krijgt de opdracht een

AED op te halen. Burgerhulpverleners
zijn bijna altijd eerder aanwezig op de
plaats waar de reanimatie nodig is dan
de politie of ambulance. “Het is een
mooi en waardevol systeem”, geeft
Hoebers aan. “De eerste 6 minuten
zijn cruciaal. Als er binnen 6 minuten
gestart wordt met de reanimatie, dan
is de overlevingskans een stuk groter. Wanneer burgers niet eerder ter
plaatse zijn dan ons, kunnen we hun
hulp vaak nog steeds goed gebruiken.
Er is altijd assistentie nodig. Zo kan
een reanimatie overgenomen worden,
familie moet worden ondersteund en
de weg moet vrijgemaakt worden voor
de ambulance.”

Hulpverlening
Sinds ongeveer acht jaar zet de
66-jarige Horstenaar Theo van Heijster
zich in als burgerhulpverlener. “Ik ben
al vijftig jaar actief voor het Rode Kruis
in Horst”, geeft hij aan. “Toen het

gepromoot werd, heb ik me direct aangemeld. Ik zie er het belang zeker van
in.” In het dagelijks leven werkt Van
Heijster voor Munckhof Taxi als chauffeur. Het aantal meldingen dat hij krijgt
verschilt. “Het kan variëren van één
keer per twee maanden, maar soms
word ik ook twee keer per maand
opgeroepen”, vertelt hij. “Ik laat dan
alles vallen en ga erheen.” Ook de
30-jarige Jacky Relouw uit Kronenberg
werkt vrijwillig als burgerhulpverlener sinds vijf jaar. “Ik was al bhv’er op
mijn werk bij een woningbouwcoöperatie en wilde eigenlijk meer kunnen
doen. Ik wist van mezelf dat als een
buurman of buurvrouw een hartaanval zou krijgen en ik geen hulp kon
bieden, terwijl ik er wel toe in staat
ben, ik mezelf dit nooit zou kunnen
vergeven. Als burgerhulpverlener krijg
ik directe oproepen en dat is juist
belangrijk, omdat de eerste 6 minuten
tellen.”

CPO-project in Swolgen

Pand basisschool De Klimboom wordt
appartementencomplex
Het pand van de voormalige basisschool De Klimboom in Swolgen wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met tien levensloopbestendige woningen. Dat meldt Dorpsraad Swolgen.
Het pand is in september 2021 vrijgekomen. Na langdurig overleg met
de gemeente Horst aan de Maas is
er een overeenkomst gesloten en
heeft Dorpsraad Swolgen het gebouw
gekocht. De dorpsraad wil circa tien
levensloopbestendige appartementen realiseren. Het plan wordt uitgevoerd als een CPO-project (Collectief
Particulier Opdrachtgever). Omdat het
pand niet meer in het bezit is van de
gemeente, hoeft de dorpsraad niet te
houden aan de verplichting van 30 procent sociale huur.

Gezamenlijk eigenaar
De deelnemers die aan dit pro-

ject gaan meedoen, moeten gezamenlijk investeren in hun nieuwe
woning. Het ontwikkelen en realiseren van het plan gaat met hulp van
een ervaren CPO-begeleider in eigen
beheer. “Als eerste kan de vereniging de bestaande gebouwen met
grondstuk kopen en zijn ze dus gezamenlijk eigenaar”, meldt Dorpsraad
Swolgen. “Men kan zelf aangeven
hoe het appartement er uit moet
komen te zien, beslissen over het
aantal kamers, inrichting badkamer,
et cetera. Men kan ook zelf bepalen
of er een gemeenschappelijke ruimte
moet komen. Deze klus moeten ze dus
samen doen.”

Verplichtingen
Gedurende dit traject komen er mogelijk ook financiële verplichtingen zodat
de CPO-vereniging één en ander kan
betalen. “Denk aan oprichtingskosten,
CPO-begeleider, architect, aankoop
pand en dergelijke”, zegt de dorpsraad.
“Deze betalingen zijn dan ook al de
eerste aanbetalingen van het appartementsrecht. Dit lijkt ons als Dorpsraad
Swolgen een unieke mogelijkheid om
in de toekomst toch in Swolgen te blijven wonen.” Voor meer informatie over
dit project, stuur dan een mail naar
dorpsraadswolgen@gmail.com
Tekst: Niels van Rens

In de periode dat Van Heijster actief is
als burgerhulpverlener is hij al ongeveer tien keer ter plaatse geweest bij
een reanimatie. “Meestal ben ik er
eerder dan de ambulance en politie, als burgerhulpverlener kun je
echt snel aanwezig zijn.” Ook Relouw
is aanwezig geweest bij reanimaties waar hij een oproep van kreeg.
“Ik ben nu twee keer daadwerkelijk
op locatie geweest”, geeft hij aan.
“In het najaar was er een oproep in
Kronenberg, daar ben ik bij geweest.
Samen met een buurvrouw heb ik de
AED opgehaald en binnen 4 minuten
waren we daar.”
Een situatie die Van Heijster bijgebleven is, was er een waar hij als vierde
persoon ter plaatse kwam. “Er waren
al drie agenten bezig toen ik binnenkwam en ik heb toen de echtgenote bijgestaan. Ik heb met diegene
gepraat en haar gerustgesteld. Samen
hebben we haar dochter gebeld. Dit is
ook hulpverlenen, het gaat niet altijd
om directe reanimatie. Dit hoort er
ook bij en is zeker heftig. Toch kan
ik er goed mee omgaan, ook vanwege mijn verleden met het Rode
Kruis.” Ook Relouw heeft een derge-

lijke situatie meegemaakt. “Er werd
een meneer op de badkamer gereanimeerd en zijn vrouw was ontzettend in paniek. Ik heb haar een dikke
knuffel gegeven en gekalmeerd. Het
is fijn om iets voor iemand te betekenen op zo’n moment. Daar was ze me
achteraf heel dankbaar voor.” Relouw
geeft aan dat zulke situaties indruk
op hem maken. “Na afloop heb ik zelf
ook flink gehuild en een tijd voor me
uitgestaard. Daarna kan ik het wel
van me afzetten, maar het maakt veel
indruk. Als je ergens naartoe gaat zit
je vol adrenaline en daarna is er zeker
sprake van een dergelijke ontlading.”

Betekenisvol
Het mooiste aan het werk als burgerhulpverlener vinden Van Heijster en
Relouw het verschil dat ze kunnen
maken. “Je kunt het verschil maken
tussen leven en dood”, geeft Relouw
aan. “Het is heel bijzonder dat je
iemands leven kan redden”, voegt Van
Heijster hieraan toe. “De eerste minuten zijn het belangrijkst, die maken het
verschil.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Gemeente presenteert
toekomstplannen toezicht en
handhaving
Uitbreiding team
De gemeente streeft dan ook naar
een veilige, gezonde en leefbare
omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ze wil een
gezond handhavingsklimaat en
herstel van vertrouwen. Volgens
haar zijn hier drie oplossingen voor:
toezicht en handhaving moet eenvoudiger georganiseerd worden, de
capaciteit moet uitgebreid worden
en er moet gestuurd worden op
kwaliteit en effectiviteit. “Afgelopen
jaren is een deel van de taken bij
Venray neergelegd”, geeft Heerkens
aan. “In oktober is er ingestemd met
ontbinding van deze samenwerking.
De komende jaren wordt de samenwerking afgebouwd en wordt er een
eigen team in Horst aan de Maas
opgebouwd.” Horst aan de Maas
gaat op verschillende functies gefaseerd uitbreiden. “Op dit moment
zijn we bezig met het werven van
milieutoezichthouders. In het verleden waren er twee in dienst van
Venray, maar het doel is om er drie
in dienst van Horst aan de Maas te
hebben in 2022. Structureel moeten
dit er vier worden. Het is een vrij lastige functie om ingevuld te krijgen,
maar we zijn positief en hebben
al reacties binnen.” Naast milieutoezichthouders is de gemeente
op actief bezig met het werven
van Wabo toezichthouders, boa’s
en handhavingsjuristen. Ze heeft
er vertrouwen in dat deze functies
ingevuld gaan worden. Hiernaast
worden er mensen aangenomen
voor registratie en administratie, om
het handhavingsproces effectief te

laten verlopen. “Zo kan iedereen zijn
of haar taak goed uitvoeren”, legt
Heerkens uit. “Hiernaast moet het
beleid geactualiseerd worden.”

Op basis van de eerste
inzichten starten we
in september met
het opstellen van een
nieuw plan voor 2023
Beleidsplan
De komende maanden gaat de
gemeente door met de werving
en selectie. In februari wordt de
APV geactualiseerd, hierin staan de
gemeentelijke regels op het gebied
van openbare orde en veiligheid.
“Dat helpt ons bij toezicht en handhaving om het werk goed op orde
te krijgen”, legt Heerkens uit. Rond
de zomer verwacht de gemeente
haar VTH-beleidsplan te presenteren. In dit plan worden de uitgangspunten, doelen en wijze van
uitvoering van de gemeentelijke
Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) beschreven. In
juli treedt de Omgevingswet in werking. “Op basis van de eerste inzichten starten we in september met
het opstellen van een nieuw plan
voor 2023”, geeft Heerkens aan.
“Aan het eind van het jaar kunnen
we dan ook starten met het werven
van vacatures voor 2023.”
Tekst: Floor Velthuizen

1301 \ nieuws

Jongeren aangehouden

Raam en glas-in-lood basis
school De Twister vernield
Basisschool De Twister in Horst is tweemaal in één week tijd
slachtoffer van vandalisme. Donderdag 6 januari werd de entree
van de school vermoedelijk met zwaar vuurwerk vernield en
zaterdag 8 januari werd een raam vernield. Voor het laatste geval
werden vijf jongeren aangehouden.

hey

traf
ma fic
nag
er!
De glas-in-loodentree van
De Twister en het raam die vernielt zijn, zijn nu beiden vervangen voor een houten plaat. “Het is
ontzettend zonde”, zegt Angelique
Huijs, teamleider bij De Twister.
“Dit gaat echt een grens over.”
Donderdagavond kreeg Huijs via
de politie te horen dat er schade
was aan de ingang van De Twister.
Ze bracht daarna een bezoekje aan
de school. “Het glas-in-loodraam
van de ingang was compleet vernield. Ontzettend zonde. De kosten lopen in de duizenden euro’s
op denk ik. Er moet een gespecialiseerd bedrijf komen om dit te
vervangen.”

Hangjeugd
Politie Horst/Peel en Maas deed
op de sociale media een oproep
om te achterhalen wie dit heeft
gedaan. Tot nu toe heeft dit nog
niets opgeleverd. Zaterdag kreeg
Huijs opnieuw te horen dat er
schade was aan het pand. Ditmaal
werden vijf jongeren aangehouden. Eén verdachte werd overgebracht naar het cellencomplex
en de anderen moesten zich op
een later tijdstip verantwoorden
voor hun gedrag. De jongeren zijn
overgedragen aan het ouderlijk
gezag. Volgens Huijs heeft de wijk
al langer last van jongeren die

onrust veroorzaken. “Er is hier veel
hangjeugd”, zegt de teamleider.
“We houden dit in de gaten samen
met de politie, de gemeente,
Synthese en het Huis van de Wijk.
Samen proberen we dat de overlast
beperkt wordt, maar dit gaat echt
een grens over. Dit is vernieling.”

Klassenbespreking
Maandag 10 januari gingen de
basisscholen in Nederland weer
open. “Dan wil je weer fris en vrolijk
beginnen en dan heb je te maken
gehad met deze vernielingen”,
gaat Huijs verder. “De verhalen
gaan logischerwijs het schoolplein
rond en de kinderen weten ervan.
We vinden het ook belangrijk om
zoiets constructief in de klassen te
bespreken, daar zijn we heel open
in. We nemen de kinderen hierin
mee, want ook zij kunnen hier wat
van leren.” Huijs zegt dat het nog
een paar weken gaat duren voordat alles hersteld is. “Dit is maatwerk.” Ook de gemeente Horst aan
de Maas is niet blij met de vernielingen. “Verwerpelijk noem ik het”,
zegt burgemeester Ryan Palmen.
“Het is nooit iemands recht om
andermans eigendommen te vernielen en overlast voor de buurt te
veroorzaken.”
Tekst: Niels van Rens

Fietspad bij station Horst
blijft door bezwaren van
omwonenden
Dankzij bezwaren van omwonenden blijft het huidige fietspad aan
de Losweg in Hegelsom bij station Horst-Sevenum bestaan.
Wanneer straks de hele stationsomgeving wordt gerenoveerd,
zal het fietspad niet verdwijnen.
Er wordt gekozen om het fietspad te behouden, omdat er bij de
gemeente Horst aan de Maas verschillende bezwaren zijn gemaakt
tegen het verdwijnen hiervan.
Het bestemmingsplan voor de sta-

tionsomgeving wordt op dit punt
aangepast, maar verder blijven
de plannen om de stationsomgeving overzichtelijker en veiliger te
maken ongewijzigd.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking binnen ons media team, iets voor jou?
Wat ga je doen?
Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten rondom media
vraagstukken. Je coördineert en regelt de verwerking van
de aanvragen en zorgt dat alle informatie en het materiaal
op de juiste afdeling terecht komt. Je bent verantwoordelijk
voor het inboeken van orders & reserveringen en zorgt
ervoor dat de opmaak van het materiaal (zowel intern als
extern) op tijd wordt aangeleverd. In totaal werk je 32 uur.
Je werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op donderdag heb je vrij.
Wie ben je?
Als onze nieuwe traffic manager behoud jij constant de
regie in onze dynamische wereld. Je weet welke vraag bij
wie uitstaat en communiceert duidelijk en klantgericht.
Je hebt oog voor detail en controleert je eigen werk goed.
Jouw actiemodus gaat direct aan bij vragen van klanten,
collega’s en exploitanten.
Kortom: je zorgt ervoor dat ons media team optimaal
kan presteren en dat ze zich over een tijdje afvragen hoe
ze het in godsnaam ooit zonder jou deden.
Solliciteren doe je door een e-mail met cv en motivatie te
sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077-396 13 50, hij kan
je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Nardy Beckers kijkt positief terug op haar eerste
jaar als gemeentesecretaris
Nardy Beckers trad op maandag 15 maart 2021 in functie als eerste vrouwelijke gemeentesecretaris van de gemeente Horst aan de
Maas. Inmiddels heeft ze het helemaal naar haar zin en wil ze de organisatie naar een nog hoger niveau tillen.

Roy Bouten op de racefiets door Horst aan
de Maas, liet Eric Beurskens mij veel onverwachte toeristische plekjes zien en ging ik
met Han Geurts naar ‘t Gasthoês in Horst.
Daar heb ik enorm van genoten.”

De Melderse
Dat Horst aan de Maas een mooie gemeente
is, wist Beckers al langer. “Ik kende de
gemeente van de Maasroute die ik eerder
had gefietst. Maar het afgelopen jaar heb
ik nog veel meer pareltjes ontdekt. Ik kan
geen favoriete plekje opnoemen, want de
dorpen zijn niet met elkaar te vergelijken.
Zo is Griendtsveen met De Peel weer heel
anders dan Lottum met de Maas, ieder dorp
heeft haar eigen specialiteit. Dan kan ik
beter Horst aan de Maas als mijn favoriete
plekje bestempelen. En waar ik ook achter ben gekomen, is dat ik in het dialect het
lidwoord ‘de’ voor de dorpen Meterik en
Melderslo moet toevoegen”, zegt ze lachend.

Tandem

Het is niet het fijnste jaar om als gemeentesecretaris te starten. Vanwege het coronavirus had Beckers minder direct contact met
inwoners en collega’s dan ze gehoopt had.
“Gelukkig hebben we altijd nog de digitale
kanalen, zoals Microsoft Teams”, zegt ze.
“Daar heb ik veel mee gewerkt het afgelopen

jaar.” Dat gold meteen al voor haar eerste werkdag. “Ik mocht gelukkig wel naar het gemeentehuis komen, waar ik warm ontvangen werd, maar
mijzelf aan iedereen voorstellen moest toch echt
via Teams. Iedereen kon mij zien, maar ik hen niet
allemaal. Dat is natuurlijk wel jammer, want je
wilt al die nieuwe collega’s leren kennen.”

Op de racefiets
Met de leden van het College van B&W
van Horst aan de Maas ging ze wel op pad.
“Zo mocht iedere wethouder en ook de burgemeester een activiteit uitkiezen en kregen ze de kans om te laten zien waar zij zo
trots op zijn. Zo stapte ik bijvoorbeeld met

In een eerder interview sprak Beckers over
haar baan als een tandem samen met de
burgemeester. “Soms lijkt die tandem wel
een racefiets. We willen er allebei vol voor
gaan. Ook binnen onze organisatie zie ik
nog soms dingen die niet altijd even lekker lopen. Ik weet dat je zoiets niet perfect
kunt regelen, maar daar ga je wel voor.”
Beckers heeft ook een boodschap voor het
nieuwe jaar. “In deze bizarre tijd moeten we
samen verder. Als we net zoveel veerkracht
tonen als in het afgelopen jaar, dan komen
we er wel. Houd vol.”

Tekst: Niels van Rens

Naar Horst aan de Maas
Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert

Werkgroep doet onderzoek
naar mening over komst
arbeidsmigranten
De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas
gaat de komende tijd onderzoek uitvoeren naar de meningen van
inwoners van Horst aan de Maas over de komst en de toename van
arbeidsmigranten in de gemeente. De werkgroep wil een duidelijk
beeld krijgen over hoe er in Horst aan de Maas gedacht wordt over
de arbeidsmigranten en hun komst naar Horst aan de Maas.
Er is een vragenlijst opgesteld
door de werkgroep. Hierin staan
vragen over het beeld dat mensen hebben van arbeidsmigranten
en wat er zoal speelt bij hen in de
buurt met betrekking tot arbeidsmigranten.

De vragenlijst
De komende week worden in alle
kernen van Horst aan de Maas
pamfletten verspreid waarin
mensen opgeroepen worden de
vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan digitaal ingevuld worden, maar mensen kunnen ook
een papieren versie aanvragen
om de vragen te beantwoorden.
De resultaten van de vragenlijst

wil de Werkgroep voorleggen
aan de gemeente. De Werkgroep
is namelijk vaak in gesprek met
het bestuur van de gemeente
Horst aan de Maas om zaken met
betrekking tot arbeidsmigranten
te regelen. Tijdens dat overleg
kunnen de resultaten aan de orde
worden gesteld.
De Werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten wordt gevormd
door burgers in Horst aan de Maas
die te maken hebben met de
huisvesting van arbeidsmigranten in hun buurt. Zij houden zich
bezig met vraagstukken rondom
arbeidsmigranten in het algemeen
en in Horst aan de Maas in het bijzonder.

1301 \ nieuws

07

Terugblik 2021

Jos Smits wacht nog steeds op duidelijkheid over
compensatie hoogwater
Het waterpeil van de Maas bereikte in
juli 2021 een kritiek hoogtepunt.
Vele boeren zagen hun zaak letterlijk
onder water komen te staan. Zo ook
Jos Smits. De eigenaar van een boomen rozenkwekerij in Broekhuizenvorst
zag door de overstromingen van de
Maas een groot deel van de opbrengst
van zijn vruchtbare grond verloren
gaan. Ondanks vele gesprekken heeft
hij nog geen enkele compensatie
ontvangen van de overheid en is hier
ook nog weinig duidelijkheid over.
“Dat vreet aan me”, zegt hij.
Jos woont in Broekhuizenvorst aan de
Oude Maasarm die door projectbureau
Ooijen-Wanssum is gereactiveerd. Door
deze by-pass moet de waterstand in
de Maas lager blijven tijdens hoogwaters en overstromingen. Dit is tijdens het
hoogwater van afgelopen juli een beetje
anders gegaan. “Dingen kunnen altijd
anders lopen dan we verwacht hebben”, geeft Jos aan. “Dat maakt niet uit,
maar kom met oplossingen en ga proactief aan de slag.” Op dit moment heeft
Jos ongeveer 180.000 euro aan schade.
“We zijn maar een klein bedrijfje, dus dat
is behoorlijk veel geld.” Het is nog steeds
niet bekend of de schade vergoed wordt.
“De Wet tegemoetkoming schade bij rampen is in werking getreden, maar de uitwerking is nog niet bekend”, legt Jos uit.
“We weten niet hoe het met eigen risico
zit en welke gebieden er wel of niet onder
vallen.” In eerste instantie zou de schade

van Jos’ bedrijf niet gedekt worden, omdat
zijn bedrijf buitendijks is gelegen. “Zoals ik
het nu begrijp vallen wij wel onder de Wtsregeling, alleen in hoeverre en of er misschien 10 procent of 70 procent eigen risico
inzit; dat is nog niet bekend. Het kan alle
kanten op en het is allemaal heel erg onduidelijk, terwijl we inmiddels al een half jaar
verder zijn. Ik hoop deze maand wel meer
informatie te krijgen.”

Stoppen
Als er geen vergoeding komt en ook geen
maatregelen worden genomen, heeft het volgens Jos geen zin om door te gaan met zijn
bedrijf. “Mijn bedrijf is dan onverkoopbaar, dus
wat voor zin heeft het dan om door te gaan”,
geeft hij aan. Op dit moment probeert hij zo
goed als het lukt door te gaan. “De onzekerheid
is vrij lastig. Hopelijk weten we over een maand
of er verdere maatregelen met betrekking tot
het hoogwater worden getroffen. Er zijn overal
dijken gelegd, maar bij ons is er over een lengte
van ongeveer 1,5 kilometer geen dijk gelegd.
Volgens berekeningen van projectbureau
Ooijen-Wanssum was dit niet nodig, omdat de
waterstanden niet hoger zouden worden dan in
het verleden. Nu is dit wel gebeurd, maar vanuit hun ontvang ik geen enkele hulp of begrip.
Dat vind ik lastig. We zouden ondernemersruimte en droge voeten houden, maar dat is nu
dus niet het geval.”

Maatregelen
Ondanks zijn teleurstelling in projectbureau
Ooijen-Wanssum, is Jos blij dat de gemeente
wel met hem meedenkt. Hij vindt het namelijk belangrijk dat er, naast een compensatie,
nieuwe maatregelen getroffen moeten worden tegen een mogelijk volgende ramp. “Op dit
moment heeft de gemeente een extern bureau
ingeschakeld om te onderzoeken of alles
precies gewerkt heeft zoals het had moeten

Fysieke vergadering niet mogelijk

Tweede editie van het Grote G-debat in
Horst aan de Maas uitgesteld
De gemeente Horst aan de Maas heeft, in overleg met voorzitter Jeroen Gommans, besloten het Grote G-debat
uit te stellen. Het debat zou eigenlijk dinsdag 25 januari plaatsvinden.
Door de coronaregels is het niet
mogelijk om fysiek in de raadszaal
van het gemeentehuis te vergaderen. Het G-debat leent zich volgens de
gemeente niet voor een digitale bijeenkomst, vandaar dat er een nieuwe
datum gezocht wordt zodra vergade-

ringen in de raadszaal weer mogelijk
zijn.

Debat
Tijdens dit debat zouden, voor de
tweede keer, Horstenaren met een
verstandelijke beperking gaan verga-

deren met de gemeenteraad. Voor de
gemeenteraad is dit debat een fijne
gelegenheid om inzicht te krijgen in
welke opvattingen en vragen er leven
onder de inwoners met een (licht) verstandelijke beperking.

werken. Eind januari horen we hier meer over.
Als daaruit blijkt dat dingen anders zijn gelopen
dan verwacht, zullen er maatregelen genomen
moeten worden. We hadden met omwonenden
een relatief simpele oplossing bedacht, namelijk de aanleg van een verhoging, maar de provincie geeft aan dat dit jaren gaat duren. Dat is
frustrerend. We hebben drie jaar in de rotzooi
gezeten tijdens de werkzaamheden door project Ooijen-Wanssum, waarbij enkele honderdduizenden kubieke meter grond zijn verzet.
Maar als daarna dan nog enkele aanpassingen
gedaan moeten worden, zou dat opeens heel
lang gaan duren en is er eigenlijk niks meer
mogelijk.”

Toekomst
Een duidelijk beeld van de toekomst heeft Jos
nog niet. “Als er wel maatregelen genomen
worden, maar ik geen compensatie krijg, ga ik
denk ik op kleine schaal door”, zegt hij. “Dan is
mijn bedrijf wellicht nog verkoopbaar en zouden we nog door kunnen gaan. Het is gewoon
heel jammer dat het zo lang moet duren voor
er duidelijkheid is.” Op dit moment gaat Jos
gewoon door met zijn bedrijf. “Ik red het wel,
maar het houdt een keer op. Op dit moment
zijn we in ieder geval bezig met zelf het een en
ander te veranderen zoals de nooddijk permanent te maken.”
Tekst: Floor Velthuizen

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
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j
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2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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‘Ik wil ut laeve neet verlaote,
ma ut laeve verlut meej’

‘Enne gojje mins blieft altied leave’

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Na een leven dat in het teken stond van hard werken,
van passie voor zijn gezin en van niets iets kunnen maken,
hebben wij in liefde en dankbaarheid afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ózze pap en trotse opa

Verdrietig, maar dankbaar voor haar positiviteit en voor alles
wat zij in haar zorgzame en liefdevolle leven voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
lieve vrouw, ós mam en oma

Chris Janssen

Sophie Houben - Dinghs

1 februari 1937

9 januari 2022

Martha Janssen - Kleuskens
Wil en Betsy
Kris, Ted, Max
Angela
David en Dagmar
Mirjam en Theo
Teun en Maxime, Juul, Anne
Paul en Ilona
Loet, Merle
Familie Janssen
Familie Kleuskens
Jacob Poelsweg 31, 5966 RA America
Op zondag 16 januari, op de trouwdag van Chris en Martha, nemen
wij om 11.00 uur in besloten kring afscheid van ózze pap en opa.
De afscheidsdienst is via livestream te volgen. Als u een email
stuurt naar live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl krijgt u de
link doorgestuurd.
Veel dank gaat uit naar alle zorgmedewerkers die in de afgelopen
tijd met zoveel toewijding voor Chris hebben gezorgd.

Castenray, 13 mei 1946

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Meterik, 10 januari 2022

Harrie Houben
Mariëlle en William
Délène en Pieter
Rens
Wessel en Liv
Merel

uit vaar t verzorging

Johan en Mirjam
Danique
Roël

Yvonne Vos

Familie Dinghs
Familie Houben

Tel. 077 - 302 11 40

Donkstraat 2c, 5964 AJ Meterik
Zaterdag 15 januari nemen wij om 10.00 uur in besloten kring
afscheid van ós mam. Er is gelegenheid om de afscheidsdienst
via livestream te volgen. Als u een email stuurt naar
streaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl,
krijgt u de link toegestuurd.
Een bijzonder woord van dank aan alle mensen die voor
ós mam hebben gezorgd, in het bijzonder de Groene Kruis
zorgmedewerkers.

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Graag willen wij familie, vrienden, buurt- en clubgenoten,
kennissen, verzorgers en artsen bedanken voor de liefde,
betrokkenheid en steun die ‘ôs’ mam en oma

Nel Schatorjé-Keijsers
92 jaar lang heeft mogen ontvangen.
Zij stierf in de gelukkige wetenschap dat zij betekenis had voor velen.
Wij ervaren de grote betrokkenheid bij haar overlijden als een
geweldige steun.
Horst, januari 2022

Kinderen en kleinkinderen

Dankjewel voor de vele kaarten,
bloemen en warme woorden na het overlijden van

Mien van der Vight - Litjens

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
telefoontjes en kaarten die wij mochten ontvangen bij het
overlijden mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Sraar Coenders
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.
Ied Coenders-Meyboom
Math
Erik en Eline
Tom en Lisa
Geert en Wendy
Sam
Len
Horst, januari 2022

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven in de vorm
van bloemen, kaarten en andere berichtjes bij het afscheid van

Annie Jakobs - Ewals
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

André en Desirée

Kinderen en kleinkinderen.

Bedankt

GERRIE

Graag willen wij iedereen bedanken voor uw medeleven,
de vele kaarten en bloemen die wij hebben mogen ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, vader en schoonvader

Hay v.d. Goor
Dit geeft ons kracht en sterkte
Annie v.d. Goor-Kersten
Geert en Marianne
De zeswekendienst is op zondag 16 januari om 9.30 uur.

Verwarde man
met mes aan
gehouden in
Sevenum
In Sevenum is op donderdag
6 januari een verwarde man
aangehouden door de politie.
De man liep zichtbaar met
een groot mes rond.
Omstreeks 12.15 uur kreeg de
politie melding van het voorval.
Vanwege de reële gevaarzetting
werden er diverse politie-eenheden aangestuurd. De man kon,
met behulp van onderhandelaars
van de politie, door leden van
het arrestatieteam onder controle gebracht worden. De persoon is meegenomen door
de ambulance en wordt door
medewerkers van de geestelijke
gezondheidsdienst beoordeeld.

1301 \ nieuws
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‘Ik sprong mijn collega’s om de nek’
Yvonne Appeldoorn verhuisde vanuit Horst naar Hegelsom.
Normaal gesproken geen gekke verkassing, maar Yvonne mocht haar
nieuwe thuis het Stationskwartier noemen. Zij was één van de gelukkigen die een appartement mocht huren in het nieuwe jongerengebouw.
Nog steeds is Yvonne hartstikke blij met haar stekkie. “Ik voel mij echt thuis
hier”, zegt ze. “Zelf geef ik coachingslessen op gebied van sport en daarom
mocht ik ook meedenken over de invulling van de sportruimte in het gebouw.
Zo leer je nieuwe mensen kennen en ik geef ook iedere maandag een fitdance.”

Vlees in de kuip
Het is duidelijk dat Yvonne haar draai heeft gevonden in het Stationskwartier.
Blij was ze ook toen ze hoorde dat ze één van de gelukkigen was.
“Eerst moesten alle geïnteresseerden langskomen voor een intakegesprek.
De eigenaren van het pand wilden natuurlijk wel weten wat voor vlees ze in
de kuip hadden. Uit alle geïnteresseerden ben ik gekozen.” Het was één groot
feest toen Yvonne dit nieuws vernam, zegt ze. “Ik hoorde het net voor kerst in
2020. Beter kon mijn kerstperiode niet beginnen. Ik sprong mijn collega’s om
de nek en riep: ik ben het geworden.”

Bouwval
Nadat ze van het nieuws had vernomen, begon het verzamelen van haar
meubels. “Het is stiekem wel spannend, moet ik bekennen. We mochten
wel een keer langskomen om te kijken hoe je appartement eruit kwam te
zien, maar toen stond alles nog in de startblokken. Het was nog een soort
bouwval, dus meteen bepalen waar alles komt te staan en een beeld krijgen, was niet zo makkelijk. Wel had ik bouwtekeningen en heb ik hiermee
veel kunnen inrichten.” Nu is haar appartement klaar. “Ik ben best wel
trots”, zegt Yvonne. “Mijn stijl heeft wat weg van industrieel.”

Thuis
Samen met haar vader heeft Yvonne veel kunnen doen. “We hebben eerst
de doe-het-zelf-specialist leeggeroofd en daarna hebben we alle muren kunnen texen. Het was best snel gegaan.” Sinds 1 augustus heeft de van origine
Horsterse de sleutel. “Ik ben inmiddels het op mezelf wonen wel gewend.
Eerst heb ik nog in Nijmegen op kamers gezeten, dus het was voor mij niet
vreemd. Het is gewoon heerlijk om je eigen plan te trekken en je eigen
regels te bepalen. Het voelt nu echt als thuis.”
Tekst: Niels van Rens

Jaaroverzicht corona 2021
Januari
12 januari

Lockdown verlengd met
3 weken tot en met
9 februari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

2 februari

8 maart

2 april

12 mei

5 juni

13 april

19 mei

Lockdown verlengd tot
2 maart

23 maart

Lockdown verlengd tot
20 april

23 januari

Avondklok gaat in, bezoek
van maximaal één persoon per dag

Juli
10 juli

Horeca alleen op 1,5 meter
met vaste zitplaats tot
00.00 uur.
10 juli

Discotheken en nachtclubs
sluiten, zitplaatsen bij
evenementen

Lockdown verlengd tot
30 maart

Horeca mag terras weer
uitbreiden in Horst aan de
Maas
Openingsplan: stap voor
stap meer mogelijk
20 april

Terrassen en winkels
open, einde avondklok

Verlenging steunfonds
corona voor verenigingen
en stichtingen
Stap 2 van openingsplan:
onder andere sporten
binnen toegestaan

Oktober

November

4 augustus

25 september

7 oktober

5 november

13 augustus

Maatregelen van 10 juli
verlengd tot 19 september
30 augustus

Mbo en hoger onderwijs
weer open zonder 1,5
meter

Papieren coronatoegangspas regelen
27 oktober

Controle van het coronatoegangsbewijs

Alles open op 1,5 meter
afstand. Met coronatoegangsbewijs 1,5 meter
niet verplicht
Evenementen toegestaan
met coronatoegangsbewijs

September
Nederland verder open
met coronatoegangsbewijs, geen verplichte 1,5
meter

26 juni

30 juni

Augustus
Mondkapje niet meer
verplicht

Alles open, behalve discotheken en evenementen

Grote carnavalsevenementen afgelast vanwege
zorgcontinuïteit
6 november

Verbreden inzet coronatoegangsbewijs
6 november

Mondkapjes verplicht op
alle publieke locaties
13 november

Milde lockdown

December
Start boostervaccinaties
19 december

Lockdown, vrijwel alles
gesloten met uitzondering
van essentiële winkels en
dienstverlening
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Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
De kaars is opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren...

‘Ik zui zò gaer nag efkes blieve’

Op vrijdag 7 januari 2022
overleed in de leeftijd van 74 jaar

Mien Hagens - Jenniskens
echtgenote van

Ger Hagens †
lieve mam, schoonmoeder en oma van
Ricardo en Nancy, Sven
Ramon en Marloes, Mik, Siep, Roef
Roel

Ondanks haar leeftijd stond ós mam, oma en omi nog
midden in het leven. Zij wilde graag nog langer hier blijven,
maar haar lichaam wilde niet meer. Nadat zij de ziekenzalving
had ontvangen, heeft mam het leven waaraan zij zo
gehecht was, in alle rust losgelaten.
Wij nemen in liefde en dankbaarheid afscheid van

Mia Janssen - Janssen
20 april 1925

Correspondentieadres:
Wervelstraat 19
5961 VC Horst

7 januari 2022

Ben Janssen †

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van ôs mam.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk en
vindt de crematie in besloten kring plaats.

Hay en Carla
Christien en Peter †, Jos
Ruben en Jenny, Jur, Sep, Vic
Maarten en Marlou, Lucas, Esmee

Een bijzonder woord van dank aan dr. de Weert en dr.
Kramer en aan de medewerkers van Proteion Thuiszorg,
zorgcentrum Hof Ter Borcht en Hof te Berkel.
Noordsingel 12
5961 XX Horst
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
betekend heeft, delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Mia Jacobs-Hesen
* Meterik, 21 december 1932

Vanwege de geldende beperkingen nemen wij op vrijdag
14 januari in besloten kring afscheid van Mia.
Aansluitend aan de afscheidsdienst zal zij worden gecremeerd.
Veel dank aan alle mensen die vanuit diverse hoedanigheden
zorg en aandacht aan ós mam hebben gegeven.

† Horst, 7 januari 2022

weduwe van

Thei Jacobs
Horst, Jan en Marian
Freek en Lorraina
Luuk en Brenda
America, Carla en Jos
Roel en Wendy, Mirthe, Niels
Tim en Jenny, Kai, Fem
Joris en Melanie, Tijn
America, Frank en Marloes
Joep
Bart

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en berichtjes,
prachtige bloemen en medeleven bij het afscheid van
onze lieve, zorgzame moeder en oma

An Verstappen - Keijsers
Het was voor ons een grote steun.
Liefs Familie Verstappen

Correspondentieadres:
Leopold Haffmansstraat 70
5961 DX Horst

Te koop: koel-vriescel. 5x3x2.5mtr.
afm.deur 1.35x1.95mtr.
gebruikt in de boomkwekerij.
Tel. 06 27 30 02 55

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Te koop Vaatwasmachine Bosch
half-geïntegreerd. Pas 2 1/2 jaar oud
met besteklade/ €250.00
06 50 26 14 35

Vrijdag 14 januari 2022 zijn onze
ouders/grootouders

Lowie Baltussen en
Mia Hoeijmakers
50 jaar getrouwd.

Hay Coppus

Vanwege de huidige maatregelen
kan er helaas geen feest
plaatsvinden maar een kaartje
zou wel leuk zijn.

wordt op 14 januari 85 jaar
Proficiat vaan os allemoal

Jan Drabbelsstraat 15
5964 AH Meterik

Lei en Nel
Hesen vd Beuken

DYNAMO’S & STARTMOTOREN

Hartelijk gefeliciteerd met
jullie 65 jarig huwelijk!

Wij leveren ook accu’s
Global Accu’s van Wetac

Van kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

D&S SERVICE
NIEUW EN REPARATIE

0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111
www.startmotorspecialist.com
www.dynamospecialist.com

Binnenkijken bij...

Column

Nieuwe ronde,
nieuwe kansen
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Volop nieuwjaarswensen
en de voornemens vliegen je om
de oren. Vooral met de voornemens heb ik altijd mijn twijfels.
We weten allemaal dat lang niet
alles van de grond komt.
Wat als we nu eens beginnen
met wat al goed gaat en we juist
dit doorzetten? Dat was mijn
voornemen dit jaar. Een nieuw
jaar, maar wel met de pluspunten van vorig jaar.
Na een paar weken vakantie en
thuis te zijn met vrienden en familie, begon ik het werk weer rustig
op te pakken. De relaxte sfeer zat
er goed in. Maar zoals je al tussen
de regeltjes door kunt lezen, is er
verandering in gekomen. Ik heb
sinds vandaag ook de grote boze
C te pakken. Dat betekent in mijn
geval onwillig aan huis gekluisterd
de komende periode. En dat ik, in
mijn geval, wat hoest en snotter.
Mocht dit zo blijven, dan mag ik in
mijn handen knijpen dat ik er goed
vanaf kom.
Voor mijzelf vind ik het niet zo heel
erg, het is meer dat ik niemand
wil besmetten. Dus het wordt tien
dagen werken met een andere
grote C. Van creatief zijn, zodat ik
toch mee kan doen, alleen op een
ander manier. Gelukkig ben ik wel
thuis bij creatief zijn, omdenken
in situaties en vooral kijken hoe ik
wel mee kan doen.
Thuis achter de laptop meedoen
met een sportlesje. Alle werkoverleggen digitaal. Mijn vrienden en
familie vragen voor de boodschappen te doen en dan buiten in eigen
tuin een frisse neus halen. Ik ben
me bewust dat ik veel lieve mensen om mij heen heb en ook in
een thuissituatie zit waar ik mijn
ding kan doen. Maar ik ben me
ook bewust dat niet iedereen dat
heeft. Dan is het toch wel tof dat er
zoveel initiatiefnemers en groepen
zijn die ook voor deze personen
iets willen betekenen als burenhulp of Naoberzorg-initiatief.
Zodra ik weer mag of kan, pak ik
dat weer op voor de mensen bij
mij in de buurt.
Daar was ik vorig jaar al mee
bezig. Dus wat mij betreft: geen
nieuwe voornemens, maar doorgaan met de pluspunten van vorig
jaar.

Mieke
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Veronique Klaassen kijkt
terug op bewogen jaar
Omroep Horst aan de Maas
Het afgelopen jaar was het onrustig bij Omroep Horst aan de Maas. De omroep moest in eerste instantie op
zwart, omdat deze niet meer levensvatbaar zou zijn. Later werd besloten de website en radiozender in de
lucht te houden. Op dit moment wordt de omroep gerund door vrijwilligers en een professionele journalist.
Veronique Klaassen, vrijwilliger bij de omroep, kijkt terug op het afgelopen jaar.

Voor ons serviceteam zijn wij op zoek naar een

Servicemonteur (WTB)
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van de
Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energie- en installatietechniek. Onze groep van 45 collega’s staat dagelijks klaar om
onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het realiseren van nieuwe plannen, uitbouwen van huidige situaties
en verhelpen van storingen. Onze klanten bevinden zich in de
tuinbouw, industrie en utiliteit en wat betreft de ligging bevinden
zij zich met name binnen een straal van 25 km rondom Horst.

Wat doe je?
Als servicemonteur WTB binnen VTI:
• analyseer je zelfstandig storingen en los je die ook zelfstandig op;
• ben je samen met de WTB collega monteurs onderdeel van een
storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per 8 weken.
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting energietechniek of MBO WTB/Installatie
techniek niveau 3 of 4, dan wel MBO werk en denkniveau;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken voor onze klanten niet
altijd stopt om 16.30 uur;
• je bent leergierig: we hebben namelijk technisch veel te bieden en
ons vakgebied is steeds in ontwikkeling.
Dit kan je verwachten:
• een afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied;
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden;
• divers specialistisch gereedschap en een volledig ingerichte
bedrijfsauto;
• een platte organisatie met korte lijnen;
• een hecht serviceteam binnen een gemoedelijke groep van collega’s;
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.

Veronique Klaassen is al sinds 1990 vrijwilliger bij Omroep Horst aan de Maas en is een
bekend gezicht, omdat ze presentatrice is van
De Wekkerradio op zondagochtend tussen 09.00 en
12.00 uur. Dit doet ze samen met haar collega Louis
Vullings. Dat er begin 2021 gesproken werd over
het niet meer levensvatbaar zijn van de omroep
kwam voor haar als een donderslag bij heldere
hemel. “We schrokken enorm van die dreiging”,
vertelt ze. “Ik was ontzettend boos, ook op de raad
van bestuur. Hoe had dit zo ver kunnen komen?”
Veronique geeft aan dat ze voor het bericht wel
haar energielevel kwijt was. “Ik deed mijn programma en daar hield het mee op. Er was weinig
binding tussen medewerkers en bestuur.”

anderen. Om dan zo’n positieve reacties te krijgen, dat
is geweldig.”

Toekomstplan
Op dit moment is de omroep bezig met het professionaliseren van haar organisatie en wordt er gewerkt
aan een plan waarin de organisatie laat zien dat ze
levensvatbaar is. “We zijn hier echt mee op de goede
weg”, geeft Veronique aan. “Op dit moment zijn we
ook bezig met een samenwerking met Omroep Peel en
Maas. Deze is er al op verschillende vlakken en geeft
de mensen binnen onze omroep energie. We werken
namelijk samen met een club die het heel goed voor
elkaar heeft en ons wil helpen met tips en tricks. Dat is
superfijn.”

Positieve boost
Na het bericht dat de omroep op zwart zou gaan,
kregen Veronique en haar collega’s enorm veel
positieve reacties op het werk dat ze verrichtten.
“We kregen zo veel berichten van inwoners van
Horst aan de Maas en van mensen uit de muzieken cultuursector. Zij stonden echt achter ons.
Dat gaf ons een positieve boost en deed ons beseffen dat we dit niet zomaar konden laten gaan en er
iets mee moesten doen.” Hierop besloot Veronique
samen met de andere vrijwilligers om de schouders eronder te zetten. De vrijwilligers gingen met
de gemeente in gesprek en dit leidde ertoe dat de
website en radiozender in de lucht bleven. “We wilden het zelf oppakken en gingen daar vol voor.
Daar kreeg ik enorm veel energie van en dat zie
ik ook bij mijn andere collega’s.” De vrijwilligers
namen de huidige stichting over en startten een
crowdfunding, waar al snel veel aan gedoneerd
werd. “Die steun van mensen was zo fijn”, blikt
Veronique terug. “Natuurlijk maak je radio omdat
je het leuk vindt, maar je doet het ook echt voor

Er was weinig binding tussen
medewerkers en bestuur
Er is dan ook veel vertrouwen in aankomend jaar.
“Als Wekkerradio zijnde hebben we ook een heel mooi
vooruitzicht: op 6 november 2022 vieren we ons programmajubileum. We bestaan dan 25 jaar. Dit wordt
groots gevierd. We gaan een feest neerzetten en
beginnen nu met de voorbereidingen. We zijn bezig
met live artiesten, de Muzikantine en de samenwerking met andere gebruikers van ‘t Gasthoês, waar
we dit jaar naartoe zijn verhuisd. Dat was ook wel
echt een hoogtepunt van het afgelopen jaar. Mensen
komen vaak kijken en er is veel interactie. Die interactie is ook precies wat we willen bij De Wekkerradio.”

Tekst: Floor Velthuizen

Ben je geïnteresseerd?
Solliciteer dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar
vacature@vtihorst.nl. t.a.v. Karen Flipse. Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 0773985100 en vragen naar Karen Flipse.

Wij bieden jou een
opleiding aan!
Spreekt het jou aan om te werken aan verwarming en water
technische installaties binnen de (glas)tuinbouw? Zou je
graag storingen willen lokaliseren, lekkages verhelpen, leren
lassen, pompen repareren en nog veel meer? Dan willen wij
jou graag helpen!

Wij bieden:
• een interne opleiding tot WTB service monteur
• diverse bijkomende opleidingen onder andere met betrekking tot
het lassen, VCA etc.
De kennis die je hierbij opdoet ga je toepassen in de praktijk door
op termijn zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen bij
onze klanten. Natuurlijk krijg jij hiervoor het nodige gereedschap
en een bus mee en staat hier ook een groep collega’s klaar
om jou daarbij op weg te helpen. Een goed salaris hoort hier
vanzelfsprekend ook bij.
Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
Een collega die:
• net zo enthousiast wordt van ons innovatieve en gemoedelijke
familiebedrijf, onze werkzaamheden en onze klanten, als dat
wij dat zijn;
• zich graag ontwikkelt;
• en zich hopelijk voor een langere termijn voor ons bedrijf wilt in
gaan zetten.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via vacature@vtihorst.nl of 077  398 51 00.

www.vtihorst.nl
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Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven gedreven
Blijf je in onze harten leven...
Op woensdag 5 januari 2021
overleed in de leeftijd van 80 jaar

Dorien
Gerrits - van den Hoogenhof
echtgenote van

Jan Gerrits †
vriendin van

Chris Janssen
Pastoor Debijestraat 40
5963 AG Hegelsom

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was jouw wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid en liefde is van ons heengegaan

Jan Coenders
Hij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de mooie leeftijd van 89 jaar.
Namens allen die hem lief waren:
Familie Coenders
Dorien en Leon van Helden-Bongers
Dion, Jelske en Tijn

Wij hebben op dinsdag 11 januari in besloten kring
afscheid genomen.

Lottum, 7 januari 2022
Grubbenvorsterweg 13a, 5973 NA Lottum

Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

Wij hebben afscheid genomen van Jan op donderdag
13 januari in de parochiekerk van de H. Gertrudis in Lottum.
Aansluitend hebben we hem begeleidt naar zijn laatste
rustplaats bij zijn broer Louis op het kerkhof aldaar.

Een vertrouwde stem is nu stil.
Hij die altijd voor ons klaar stond leeft niet meer.
Soms is het beter iets moois te verliezen,
dan dat je het nooit hebt gehad.
Verdrietig, maar vervuld van trots en mooie
herinneringen geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve man, ós pap en trotse opa

Ben Wijnands
12 februari 1940

Horst

10 januari 2022

Ria Wijnands - van Gerven
Jan en Muna
Amber en Delfin
Yanoux
Geert en Marian
Tristan
Rowan
Familie Wijnands
Familie van Gerven
Wittenhorststraat 107, 5961 XM Horst
Wij nemen op woensdag 19 januari in besloten kring afscheid.

Een bijzonder woord van dank aan Huisartsenpraktijk LottumBroekhuizen en de megjes van Buurtzorg voor de goede zorg.

Je hoeft niet zo sterk te zijn
om vast te houden,
maar je moet heel sterk zijn
om los te laten.
In het bijzijn van haar gezin is rustig overleden

Ria Hermans
Kronenberg, 26 februari 1948

Sevenum, 5 januari 2022

mój mings
maatje van

Hans Vermeulen
lieve moedige mam, schoonmoeder en oma van
Harald en Maartje
Dana, Kay
Heidi en Hans
Lin, Rob, Siem
Familie Hermans
Correspondentieadres: Dorperweiden 8, 5975 BC Sevenum
Op maandag 10 januari hebben wij afscheid genomen van ôs mam.

Dankbetuiging

Bijzonder dankbaar zijn wij iedereen, voor alle aandacht en zorg
die zij aan ôs mam hebben gegeven.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes en
hartverwarmende steun op welke wijze dan ook voor het afscheid van

Nel Hermans-Korsten
Til & Wiel
May & Jan
Horst, januari 2022

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Trap bekleden met tapijt veel keuze
in soorten en kwaliteiten.
Bel: 06 16 37 45 14 voor een gratis
prijsopgave bij u thuis dmv stalen.
Woningstoffeerderij vd Broek.

Schilder bied zich aan voor
al uw schilder, tex, en
behangwerkzaamheden, bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
Ik ben opzoek naar een Viool.
Heeft u er een liggen?
U kunt mij bellen of berichten op:
06 36 54 85 24

Dankbetuiging

Lieve mensen,
Via deze weg willen wij jullie allemaal héél hartelijk dank zeggen.
Dank... voor jullie troost, steun, warme belangstelling en de
vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve dochter en zus

Ellen
Francien en Stef Knelissen
Marieke, Anke en Lars
Broekhuizenvorst, januari 2022

Provincie vindt
aardwarmte
voor woningen
niet haalbaar
Het gebruik van aardwarmte
voor het verwarmen van
woningen of andere gebouwen
is op korte termijn niet haalbaar. Er moet eerst meer
bekend zijn over de risico’s op
aardbevingen voordat diepe
boringen kunnen worden
uitgevoerd. Dat antwoordt
gedeputeerde Maarten van
Gaans (D66) op vragen van de
CDA-Statenleden Emma
Palmen en Johan Geraats.
Provincie Limburg ziet wel iets
in aardwarmte of geothermie als duurzame warmtebron.
Het oppompen van warm water is
ook opgenomen in de duurzame
energiemix van de Provinciale
Energie Strategie, maar warmtewinning van een hoge temperatuur uit diepere aardlagen blijkt in
de praktijk lastig en risicovol.
De provincie vindt dat het Rijk
eerst meer duidelijkheid moet
verschaffen over de gevolgen van
diepe boringen. “Zolang dit niet
is aangetoond, zien we weinig
perspectief voor diepe geothermie
in Noord-Limburg”, stelt gedeputeerde Van Gaans. Het betekent
een tegenvaller voor de opwekking van hernieuwbare energie.
“Het wegvallen van deze warmtebron zal de verduurzaming van de
warmtevraag aanzienlijk lastiger
maken.”

Wij zien koppel
kansen voor een
gecombineerde
levering aan zowel de
glastuinbouw als de
gebouwde omgeving
Als de winning van diepere aardwarmte in de toekomst toch
mogelijk blijkt, dan ziet de provincie de meeste kansen in de buurt
van grote tuinderkassen. “Wij zien
koppelkansen voor een gecombineerde levering aan zowel de
glastuinbouw als de gebouwde
omgeving”, meldt Maarten van
Gaans, die aanhaalt dat het ministerie van Economische Zaken nu
de voorkeur geeft aan ondiepe
vormen van geothermie. Hierbij
wordt aardwarmte niet uit vast
gesteente gewonnen en wordt
voldoende afstand gehouden
tot de risicovolle breuklijnen in
de ondergrond. De provincie wil
hiervoor graag een proef starten,
maar wacht op de uitkomst van
het risico-onderzoek naar aardbevingen. Volgens het Staatstoezicht
op de Mijnen, dat toezicht houdt
op de veiligheid voor mens en
milieu, is Noord-Limburg vanwege
de Peelrandbreuk een risicovol
gebied. Daardoor is het minder
wenselijk is om hier aardwarmte
te winnen.
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

18 januari 2022

Themasessie raad
over Horst-West/
Weisterbeek
Op dinsdag 18 januari wordt de gemeenteraad tijdens een digitale themasessie
bijgepraat over de herontwikkeling van het gebied Horst-West / Weisterbeek.
In 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot

Volg de vergadering via de livestream

nieuwbouw van de Weisterbeekschool op

Als gevolg van de coronamaatregelen

de huidige locatie. Inmiddels zijn plannen

vindt de themasessie digitaal plaats.

ontwikkeld waarbij ook het gebied rondom

Geïnteresseerden kunnen de raadsver-

de school betrokken is.

gadering volgen via het raadsportaal en

Sanne Thijssen uit Sevenum is de Starter van het vierde kwartaal 2021 geworden. De twee

Tijdens deze digitale themasessie worden

de facebookpagina van de gemeenteraad

andere genomineerden waren Daniëlle Strijbosch uit Oostrum met haar bedrijf DS juridisch

de (burger)raadsleden geïnformeerd over

(RaadHadM). Aanvang van de vergadering

advies en Yvonne van Rijswick met haar onderneming Skyl-D, project management van

de ontwikkelingen tot nu toe en worden de

is 20.00 uur.

klinische studies uit Lottum.

wensen en ambities getoetst aan de priori-

Kijk voor meer informatie op

teiten van de gemeenteraad.

horstaandemaas.nl/raad.

Starter van het vierde kwartaal

Sanne Thijssen Stables

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
Op de foto van links naar rechts: Rudy Tegels (wethouder Horst aan de Maas), Sanne Thijssen
(Sanne Thijssen Stables), Sjoerd Terpstra (Rabobank, Noord-Limburg), Jan Jenneskens
(wethouder Venray) en René Duijkers (Venrays Ondernemers Platform) (Foto: Rikus ten Brücke)
Ook meedoen?

Bent u onlangs een onderneming gestart en

Met de verkiezing van de Starter van het

wilt u meedoen aan deze verkiezing?

kwartaal willen de gemeenten Venray en Horst

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

aan de Maas, Rabobank Noord-Limburg, de

Kijk dan op www.venray.nl/ondernemers.

Horster ondernemersvereniging O-twee en

Aanmelden voor de verkiezing van de Starter

het Venrays Ondernemers Platform, startende

van het eerste kwartaal 2022 kan tot uiterlijk

Broekhuizen

Sevenum

ondernemers een steuntje in de rug geven.

8 maart 2022.

• Luisch Hoﬂaan 5 (plaatsen schutting)

• Zeesweg 3a (toevoeging quarantaineboxen/

Broekhuizenvorst
• Beerendonckerweg 3 (intrekking
omgevingsvergunning)
Horst
• Engelerveld 11 (plaatsen premantelzorgwoning)
• Van Douverenstraat 32 (verlenging
beslistermijn)
• Tienrayseweg 14 (veranderen

Voorbereiding nieuwbouwproject
Voor maart rooien we 2 laanbomen aan de Meerweg in Kronenberg om de ontsluiting

• Hazenhorstweg 5a (realiseren inrit/poort/
terreinverhardiig)
• Maarten de Vriesstraat 3 (besluit opleggen
maatwerkvoorschriften)
• Raadhuisstraat 2 (exploitatievergunning
horeca)
Swolgen

tuinbouwbedrijf/realiseren nieuwe

• Kerkveld 2 (vastgesteld wijzigingsplan)

loods/uitbreiding trayvelden)

Horst aan de Maas

• Noordsingel 47 (bouwen schuur)

Kronenberg

opslag)
• Maasbreeseweg ong. (plaatsen units)

• Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Meterik

regionale taken beschermd wonen,

• Campagneweg 23 (herbouwen loods)

maatschappelijke opvang, bemoeizorg en

• Kannegietweg 10a (plaatsen tijdelijke
woonunit)

preventie OGGz 2022
• Besluit mandaat, volmacht en machtiging

van het nieuwbouwplan te realiseren. Ook in speeltuin Den Bunder rooien we een 5-tal

MGR sociaal domein Limburg-Noord -

bomen. In het nieuwbouwplan komen hier nieuwe bomen voor terug.

module 1

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Waar gaan we heen?

Ik maak me zorgen om de landbouwsector in Nederland, ondanks de
aandacht en de bak geld die er in het afgesproken regeerakkoord
staan (meer dan ooit te voren). Echter is het belang van de agrarische
sector inmiddels verdeeld over vier ministeries en is de achterliggende reden niet een op toekomst visie gebaseerde agrarische sector
echter het mogelijk maken van andere ontwikkelingen, met nog
steeds normen (KDW) die te veel berekend zijn dan wel nooit te halen.
We moeten de natuur niet zien als
een foto, maar als een film. We hebben hiervan ook een aantal mooie
voorbeelden in onze gemeente.
Als agrarische sector hebben we een

VVD Horst aan de Maas

langjarig perspectief nodig, zodat
er ook in de agrarische sector voldoende opvolgers verder willen.
Ook de energietransitie speelt hierbij een grote rol. Dit legt een groot

Een nieuw begin gaat het zeker worden, met de verkiezingen voor de
deur. Als lijsttrekker van de VVD heb
ik er zin in, we hebben een mooie
kieslijst met betrokken mensen

samengesteld. Bekende en nieuwe
gezichten met ervaren en nieuwe kijken op zaken. Eén ding staat bij ons
op nummer één: het Horster bestuur
is toe aan vernieuwing. Het roer mag

Sjaak Jenniskens

om, de gevestigde orde met een
groot en log CDA, een altijd volgzaam
Essentie en PvdA en D66+GroenLinks.
Horst aan de Maas is klaar voor méér
VVD: vernieuwend, transparant én
daadkrachtig.
Inwoners willen meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat kan met
de gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart. Door deze verkiezingen kun
je als inwoner beslissen waar jouw
stem en jouw vertrouwen naartoe
gaan. Komende weken gaan wij onze

kandidaten voorstellen en brengen
we graag nog eens onder de aandacht waar wij als VVD Horst aan
de Maas voor staan. Als het aan mij
ligt zetten we in op leefbaarheid in
alle zestien unieke kernen die Horst
aan de Maas samen zo mooi maken.
Horst aan de Maas blijft goed, wordt
beter. Gewoon. Doen.

de mensen in Horst aan de Maas.
En vooral om samen met die mensen
te strijden voor een betere wereld,
voor onszelf en voor onze kinderen.
Het is tijd voor echte oplossingen.
De klimaatveranderingen zullen maatschappelijke en economische veranderingen afdwingen, maar moeten
niet ten koste gaan van de mensen
met de laagste inkomens. Die dreigen nu het gelag te betalen. Wat we
van de coronacrisis zeker hebben

kunnen leren, is dat er geïnvesteerd
moet worden in de zorg. En vooral in
de mensen die in de zorg werken. We
moeten stoppen met de markt, in de
zorg, maar óók in de huisvesting, in
de energievoorziening. En vooral van
samenwerking de norm maken.
We blijven strijden voor een eerlijke politiek, samen met mensen.
Want dat is nog steeds keihard nodig.

Yvonne Douven

Samen voor de toekomst

Het zijn niet de gemakkelijkste tijden. Corona speelt iedereen parten. De inflatie en zeker de energieprijzen
lopen hard op. En we hebben een ‘nieuwe’ regering: oude wijn in oude zakken… We zijn dus weer voor een
groot deel op elkaar aangewezen. Solidariteit is dan een groot goed.
De gemeenteraadsverkiezingen staan
weer voor de deur. Dit keer zonder
de SP op de kiesbiljetten. Jammer,
want de SP heeft de afgelopen jaren
op belangrijke onderwerpen het verschil kunnen maken en steeds weer
belangrijke zaken op de agenda van
de gemeenteraad gezet. Denk aan

laten landen. Ik ga hier graag verder
mee aan de slag.
Ik hoop dat u allen een goede jaarwisseling hebt gehad. Ik wens u ook
namens CDA Horst aan de Maas goed
en vooral gezond nieuwjaar. Hebt u
vragen bel app of mail ons.

Meedenken, meepraten en meebeslissen

Als eerste wens ik alle inwoners en ondernemers van Horst aan de
Maas het allerbeste voor het nieuwe jaar. Moge ons 2022 méér gezondheid geven, met minder beperkingen. En alle ondernemers wens ik een
succesvol bedrijfsjaar. Ik krijg vaker te horen waarom we ondernemers apart noemen. Een ondernemer hoeft namelijk niet altijd een
inwoner van onze gemeente te zijn, maar dient wel rekening te houden
met onze regels.

SP Horst aan de Maas

beslag op onze ruimte en is alleen
mogelijk als het gebeurt met een
goede gebiedsontwikkeling, waarbij
alle belangen worden meegenomen.
Dit hebben we ook in onze laatste
raadsvergadering van afgelopen jaar
aan de orde gehad middels uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij
en gebiedsverkenning energielandschappen. Maar we zijn er hier nog
niet mee, ook de komende jaren
zullen er in onze gemeente nog veel
besluiten vallen om en ander goed te

het behoud van het zwembad, het
bestrijden van de ziekmakende effecten van de intensieve veehouderij, de
bouw van vooral sociale huurwoningen, voorstellen voor de bouw van
woningen voor ouderen (in de vorm
van zorgbuurthuizen) en het beheersbaar maken van de ongebreidelde

Perspectief Horst aan de Maas

aanwas van arbeidsmigranten, mede
als gevolg van de onbeheerste groei
van ‘blokkendozen’ die ons landschap
naar de knoppen hebben geholpen.
De SP laat zich niet kisten.
De komende jaren gaat de SP er
onveranderd hard tegenaan om op
te komen voor de belangen van

Besturen betekent luisterenarbeidsmigranten

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We mogen dan een
nieuwe gemeenteraad kiezen: zevenentwintig personen die de inwoners van Horst aan de Maas de komende vier jaar mogen vertegenwoordigen. Met die vertegenwoordiging gaat op dit moment wat mis.
Neem bijvoorbeeld de huisvesting
van arbeidsmigranten in de omgeving
Horsterweg. Daar is sprake van een
cumulatie en concentratie van huisvestingslocaties. De buurtbewoners
zijn hierover al lange tijd in gesprek
met het gemeentebestuur. Dat levert
veel woorden op, maar weinig noe-

PvdA Horst aan de Maas

Paul Geurts

menswaardige daden: nauwelijks een
inzichtelijke visie of koerswijziging. Het
geduld van de buurt heeft langzaamaan haar grenzen bereikt. Het bestuur
lijkt enkel te kijken naar de belangen
van betrokken ondernemers en weinig
naar de belangen van omwonenden.
Ook op de Zeesweg in Sevenum, waar

grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten is gepland, voelen omwonenden zich niet gehoord. Vragen
worden niet beantwoord. Inwoners
voelen zich niet vertegenwoordigd
door het bestuur. Ook vragen van
raadsleden aan het college worden
soms niet beantwoord. Op die manier
kunnen wij als raadsleden onze taak
als volksvertegenwoordigers onmogelijk uitvoeren.
Perspectief Horst aan de Maas lanceert
deze week het verkiezingsprogramma.

Eén van onze zes kernwaarden is een
open, eerlijk en vertegenwoordigend
bestuur. Er is een radicaal andere koers
nodig van transparant bestuur waarbij
de burger centraal staat. Alle belangen
moeten gewogen worden op een open
en eerlijke manier. Perspectief streeft
naar een bestuur dat actief luistert
naar klachten en ideeën en zoekt naar
structurele verbetering. Besturen betekent luisteren.

zekerheid van een goed inkomen
verdwijnen.
In de gesprekken met deze ondernemers komt vervolgens het openstellen (tegen de regels in, met een
hoge boete tot gevolg) als mogelijke uitweg op tafel. Een begrijpelijke gedachte omdat ondernemers
gewend zijn om aan te pakken. Toch
brengt deze optie negatieve gevolgen met zich mee die uiteindelijk
niet het probleem gaan oplossen.
Het is wel een signaal voor ons als

politiek dat het water ze tot aan de
lippen staat.
Ga dan ook het gesprek met iemand
die anders denkt over het aanpakken
van uitdagingen niet uit de weg. Het
feit dat ze anders denken is niet fout,
maar juist hun kracht.

Thijs Lenssen

De kracht van diversiteit

Iedere persoon gaat op een andere manier om met het aanpakken van
uitdagingen in het dagelijks leven. De één vliegt er vol en de ander
gaat moeilijke uitdagingen liever uit de weg.
Afgelopen periode voerden we als
PvdA verschillende gesprekken met
ondernemers die stoeien met de
coronamaatregelen. Door de lockdown is het voor veel van hen niet
meer mogelijk om op een goede
manier brood op te plank te krijgen.
Het is dan ook een logisch gevolg dat
ze op zoek gaan naar mogelijkhe-

den om hun bedrijf alsnog te kunnen
runnen. Ze bezorgen aan huis of je
kunt bij ze afhalen. Hoe hard ze ook
hun best doen en creatief zoeken
naar oplossingen, is het voor sommigen onmogelijk om het inkomen te
generen dat ze hebben bij een normale openstelling. En dat frustreert.
Met flink minder inkomen voel je de

Jacky Relouw
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Het is terecht dat winkeliers de deuren openen
Vele winkeliers in Nederland gaan de deuren zaterdag 15 januari weer opengooien. Het maakt voor de eigenaren niet uit wat er vrijdag 14 januari
wordt verteld tijdens de persconferentie. Zij zijn klaar met de lockdown en gaan weer open.
Veel niet-essentiële winkels zijn de lockdown
beu en gaan de deuren weer openen. Voor de
winkeliers is het frustrerend dat zij niet open
mogen tijdens de lockdown. Terwijl de drukte
wel naar België of Duitsland kan gaan. Hierdoor
missen de winkeliers in Nederland enorm veel
omzet. Als de bevolking naar het buitenland gaat
voor de inkopen, heeft het geen nut om hier alle

winkels dicht te houden. Daarbij gaan er door alle
lockdowns, steeds meer winkels failliet door gemis
van omzet.
Wel is het zo dat een groot deel van de bevolking
niet over de grens gaat winkelen en gewoon thuisblijft. Door niet te winkelen wordt er verspreiding
van het coronavirus vermeden en als de winkels
weer opengaan, is de kans dat de besmettingen

nog meer zullen stijgen groot. Ook als de winkeliers
tegen de regels ingaan, is de kans groot dat meer
mensen zich gaan verzetten tegen de regels en niet
meer zullen luisteren naar de maatregelen van de
overheid.
Het is terecht dat winkeliers de deuren openen.
Wat vindt u?

Loterijlot kopen is verspild geld
Een aantal inwoners uit Reuver won op nieuwjaarsdag de straatprijs in de Nationale Postcode Loterij. Enkele winnaars kregen 2 miljoen euro.
De kans dat je ooit miljonair wordt door het
meedoen aan een loterij, is heel klein. Met
die kleine winkans kun je wel stellen dat het
kopen van een lot geen verstandige uitgave
is. Je kunt dit geld wellicht beter op een spaarrekening zetten. De meerderheid van de stemmers op de poll is van mening dat het kopen
van een loterijlot verspild geld is. Zo ook Mark

Janssen. “Meedoen aan de postcodeloterij is meebetalen aan de verandering van Nederland”, zegt
hij. “Van koploper in land en tuinbouw, naar koploper in logistieke blokkendozen met gastarbeiders,
en windmolens. Volg het geld.” Ook Vincent Peeters
geeft aan niet van plan te zijn nog een lot te kopen.
“Veel loterijen zoals TOTO en Krasloten zijn van de
Nederlandse Staat. Zo willen ze zorgen dat er op

een verantwoorde manier loten worden gekocht,
maar loten kopen blijft gokken. Gokken is gevaarlijk
en daarmee loterijen dus ook.”
Aan de andere kant kan de onzekerheid juist gezien
worden als het leuke van het spel. Iedereen droomt
er wel eens van om een mooi bedrag te winnen in
de loterij. Wie weet ben jij juist wel die gelukkige
met het winnende lot.

Ingezonden brief

Verborgen vragen, verborgen CDA angst voor hongersnood,
van varkens
Sommige vragen gesteld door partijen blijven verborgen voor burgers. Ze worden wel beantwoord, maar niet in een openbare RIB. Zo konden
we kortgeleden niet kennis nemen van de angst die bij het CDA heerst voor hongersnood van de varkens bij de Visie Veehouderij. De vraag
was: momenteel komen grondstoffen uit de gehele wereld. Laten we dit los? Dan zijn de gevolgen niet te overzien, want dan komen onze dieren
in geheel Europa in een hongersnood terecht. Hoe reëel is dat?
de voedselvoorziening van de varkens. Gezond boerenverstand zou
dan tot de conclusie komen dat er
voor de mensheid keuzes gemaakt
moeten worden tussen het belang
van varkens of het belang van klimaatmaatregelen om een leefbare
wereld over te houden. De voedselvoorziening voor de mensheid komt
daarmee niet in gevaar, verschuiving van vlees naar plantaardig kan
heel veel meer mensen voeden dan

nu het geval is met vlees. En er is
nu en was ook nooit een tekort aan
voedsel, alleen de verdeling lag
soms helemaal scheef. Terug naar
de angst voor het voedseltekort voor
de varkens. Weer zegt het gezonde
boerenverstand dat je dan de
gezonde keuze zou moeten maken
dat beschikbaar varkensvoer en varkens met elkaar in balans gebracht
moeten worden. Dat kan, zou ik het
CDA willen zeggen, door de beer wat

minder vaak bij de zeug te brengen
en binnen zeven maanden hebt u de
gewenste balans te pakken. Gezond
boerenverstand. Na deze eenvoudige oplossing kan het CDA gaan
nadenken over de wereldproblematiek die er echt toe doet. De klimaatverandering.

Geert Ambrosius
St. Jansstraat, Meterik

Ingezonden brief

Omgevingsvisie en inwonersparticipatie
De Omgevingswet heeft veel voordelen schreef Eric Brouwers in de HALLO. Daar heeft Eric gelijk in.
Tenminste, als het proces goed wordt uitgevoerd. En daar gaat het hier mis.
Andere gemeenten zijn al jaren
bezig met de Omgevingsvisie. De
wethouder stelde een ‘light versie’ voor. Dat past bij deze wethouder. Oude structuurvisie met een
nieuw naampje en nieuwe foto’s.
Inhoudelijk (tot de verkiezingen)
weinig veranderingen. Zogenaamd
bestaand beleid. Wij modderen nog
een tijdje door. Niks veranderen,
niks verbeteren, zoals de wethouder
is. De structuur visie gebruiken als
het uitkomt en negeren als dat nodig
is. Voor Tegels geen regels. De light
versie kijkt niet vooruit. En inwonerparticipatie? De VNG zegt: “In het
Omgevingsbesluit is een motive-

Column

Djottéwaawee

Bespreking poll week 01

Wat blijkt uit de vraag: geen zorg
voor natuur, geen zorg voor het klimaatprobleem, zoals het transport
van veevoer over de hele wereld, het
verwoesten van Braziliaanse natuurgebieden voor soja, grotendeels voor
veevoer. Is het zorg van het CDA voor
de varkens of de wil om intensieve
veehouderij op de bestaande manier
in stand te houden? Het CDA laat dit
wijselijk verborgen. Laten we ervan
uitgaan dat het de echte zorg is voor

Nielsflits

ringsbesluit opgenomen over vroegtijdige publieksparticipatie. Bij het
vaststellen van een Omgevingsvisie
moet worden aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bestuursorganen bij
de voorbereiding zijn betrokken”.
Het collegebesluit van 25 oktober
luidt: ‘Deze visie is zoveel mogelijk
in samenwerking met de samenleving tot stand gekomen’. Daar
scheiden zich de wegen tussen de
wolken van Erics wethouder en de
werkelijkheid. Zoveel mogelijk is hier
vrijwel niets. In de raad mooie woorden over omgevingsdialogen, maar
in het echt? Ho maar. En heel snel

tevreden. Het participatie proces in
Horst aan de Maas.
Ten eerste: dertig burgers deden
mee (van de 42.000). Een zoet verslagje zonder uitgediepte pijnpunten
en bezwaren. Teleurstellend vond
het college. Een extra inspanning
van de wethouder? Neen. Zo veel
als mogelijk, zo weinig als hij wil.
Wethouder tevreden.
Ten tweede: er was een gezamenlijk overleg met ondernemers. Geen
verslag. Ten derde: maatschappelijke
organisaties vulden vragenlijsten in.
Veel onderwerpen in een vraag. Dan
worden antwoorden nietszeggend.
Geen conclusies, geen samenvatting.

Ten vierde: bestuursorganen/ketenpartners als het waterschap hadden
contact, maar na weken zijn de verslagen nog niet beschikbaar.
Conclusie één: vier keer onvoldoende. Conclusie twee: wethouder tevreden met weinig diepgang
en minimale inspraak. Zie Visie
Veehouderij. Maar gemeenteraadsleden, u bent verantwoordelijk.
Zorg voor een gedegen participatie. En snel. Bij het ingaan van de
Omgevingswet kunnen de gebreken in de omgevingsvisie ons duur
komen te staan. Kijk vooruit, laat
mensen echt meedoen. Treed op,
vertegenwoordig uw inwoners.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Op ieder moment verwacht ik
dat een reus bij mij met de
deur in huis valt. ‘You are a
wizard Niels’. Dat ik de eerste
trein op perron negen driekwart bij Station HorstSevenum pak en voor een
jaartje weg ben om Voldemort
op z’n falie te geven.
Natuurlijk ben ik geen tovenaar,
maar wel heb ik het idee de laatste tijd in een tovenaarswereld
te leven. Kerst is voorbij en het
heeft iets betoverends achtergelaten. Zo kijkt mijn schoonfamilie
de hele Harry Potterreeks terug
en binge-watch ik mee als ik tijd
heb. Zo ging ik vorige week nog
op de koffie bij een echte heks
(zie Geplukt) en zie ik nepheksen
op tv voorbijkomen.
‘Djottéwaawee M-kadesh in
tienvoud jou terug’, heb je ‘m al
gehoord? Er blijkt namelijk ene
Karin te zijn die gelooft mensen
te beheksen met haar spreuken.
Dit deed ze eind 2021 bij een
politieagent en ook onlangs in
het nieuwe jaar bij minister Hugo
de Jonge. Het Binnenhof lijkt
wel een duelleerlocatie geworden voor mensen die in tovenarij
geloven. Ministers, Kamerleden
en andere overheidsambtenaren
komen naar buiten en er worden leuzen naar hen geroepen.
Waar zijn we in terechtgekomen?
Altijd is het al een droom van mij
geweest om te kunnen toveren
en dat Zweinstein bestaat, maar
dit is niet de bedoeling.
Ik heb het gevoel dat een aantal mensen de plank volledig mis
aan het slaan zijn. Kritisch zijn op
het beleid van de overheid is oké,
maar ga nu niet mensen bedreigen of als een middeleeuwse
boer met fakkels voor iemands
woning staan schreeuwen.
In welke tijd leven we? Ook merk
ik zelfs als journalist dat je steeds
oplettender moet zijn op alles.
Wekelijks krijgen we berichten
binnen over allerlei onderwerpen
en soms proberen mensen zelfs
‘fakenews’ in te sturen. Ja, zelfs
in Horst aan de Maas. Gelukkig
is het onze taak als waakhond
om het juiste van het onjuiste
te selecteren, maar het gaat wel
een beetje ver nu. Dwaal je toch
met je hoofd in Zweinstein rond,
helemaal betoverd.

Tover ze,
Niels

16

jongeren \ 1301

15-vragen aan

Sam Rijbroek Horst
Ben je meestal te vroeg, te laat of precies op
tijd?
Ik ben soms iets te vroeg heel soms te laat en
soms precies op tijd. Eigenlijk van alles wat dus.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Toen ik nog klein was zag ik kinderen buiten
spelen en ik ging meespelen. Eén van hen
woonde dicht bij mijn opa en oma en ik speelde
vaker met hem en zo hebben we elkaar ontmoet.

Hoi

Wat is je favoriete hobby?
Ik vind vissen heel gaaf. Ik leerde het van mijn
tante toen ik nog klein was en ik vond het toen
al leuk, dus nu doe ik het nog steeds. Af en toe
nog met mijn tante maar ook wel eens met een
vriend.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of
zaterdagavond?
In het weekend eet is ‘s avonds graag chips en
kijk ik graag tv. Soms speel ik ook met mijn
kleine broertje. Deze dingen doe ik eigenlijk elke
vrijdag- en zaterdagavond.

Wie is je grote voorbeeld?
Daniel Weyers is mijn voorbeeld. Hij is een
vlogger die heel veel vist, vaak ook in andere
landen. Ik zou later ook graag in andere landen
willen gaan vissen.

Hond of kat?
Ik heb liever een hond, want ik heb zelf een
hond Odie en katten vind ik niet zo leuk.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Een spooktocht door de bossen. Toen ik in groep
8 zat hadden we een spooktocht en die vond ik
best wel eng.

Als je een dier kon zijn, welke zou je dan
willen zijn?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sam Rijbroek
13 jaar
Horst
Dendron College

want je mag best veel dingen zoals alleen
buitenspelen of met je vrienden of je kunt meer
spelletjes doen en je bent ook nog heel jong.

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik wil wel eens naar Italië willen, want dat lijkt
me een heel mooi land.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik het liefst buitenspelen. Ik vind
buitenspelen heel leuk.

Als je ervoor kon kiezen om voor altijd één
bepaalde leeftijd te hebben, welke zou dat
dan zijn?
Ik zou het liefst 12 jaar oud willen blijven,

Wat zou je heel graag opnieuw willen
beleven?

Dag of nacht?

Mijn eerste snoek vangen zou ik graag nog een
keer willen doen. Dat was echt geweldig, ik
stond helemaal te trillen toen ik hem eindelijk
binnen had.

Wat vind je het leukste en wat het stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik wiskunde, vooral omdat
ik er goed in ben. Het stomste vak vind ik
levensbeschouwing. Dat vak is gewoon heel
saai.
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Een vis zou ik wel willen zijn, want dat is mijn
lievelingsdier (maakt niet helemaal uit welke vis)
en omdat ik wel wil weten hoe het voelt om een
vis te zijn.

De dag vind ik leuker, want dan is het licht
en kun je meer dingen doen dan in de nacht
wanneer je natuurlijk weinig kan zien.

Wat is het laatste cijfer dat je op school hebt
gekregen?
Een 6 voor wiskunde is mijn laatste cijfer. De toets
die we kregen was best wel lastig, want normaal
haal ik voor wiskunde een 7 of zelfs een 8.

Tekst: Teun van Zon
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Vlotte
nostalgie
Soms verbaas ik me erover
hoeveel vervelende dingen je
brein zomaar kan vergeten,
als het gaat om het bepalen hoe
leuk een gebeurtenis nou echt
was in je herinnering. Het lijkt
soms wel alsof nostalgie helemaal niet zo lang nodig heeft
om te ontstaan. Ik ben natuurlijk pas 18 jaar oud, dus sommigen zullen misschien denken
dat ik wel heel vroeg van nostalgie spreek, maar ik heb het
gevoel dat ook heel recente
gebeurtenissen zonder twijfel
snel een zonniger plekje krijgen
in mijn geheugen dan ze verdienen. Zo merkte ik ook vorige
week.
Vorige week ben ik voor het eerst in
een hele lange tijd weer op wintersportvakantie gegaan, mede
door één of ander virus dat ergens
blijkt rond te gaan. Naast dat ik het
geweldig vond om weer met meer
dan 70 kilometer per uur van de
berg af te kunnen razen en om achteraf een lekkere ‘chocolat chaud’ te
drinken op het terras, werd ik ook
herinnerd aan het feit dat alles niet
altijd van zijn leien dakje gaat.
Als ik even nadenk, herinner ik me
dat terwijl we ‘s middags al aankwamen, we tot ‘s avonds laat ons
appartement niet in konden, omdat
er schijnbaar iets mis was gegaan
met de schoonmaak. Ik herinner me
dat ik bijna de hele vakantie niet
goed heb geslapen en het liefst ‘s
ochtends mijn bed niet uit kwam en
dat eenmaal op de piste, mijn handen weer ongelooflijk koud waren.
Bovenal voel ik nog bijna die hoofdpijn die ik had na een flinke klap op
de harde sneeuw toen ik net niet
genoeg had uitgekeken, waarna ik
toch misselijker was dan gehoopt.
En ondanks al deze toch nog wel
op te roepen nare herinnering kan
ik bij het terugdenken aan deze
recente vakantie alleen maar met
een vrolijke blik kijken. Alsof je
brein voor ons mensen onbewust
een euforische filter loslaat op belonende gebeurtenissen. Net zoals
je weinig hardlopers of vrouwen
die bevallen van een kind achteraf
hoort klagen over hoe zwaar het
was, velen doen het zelfs nog een
keer. Misschien moeten we onze
hersenen daar maar voor bedanken.

Teun
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Geplukt

Ellen Meuwsen Broekhuizenvorst
De uit Broekhuizenvorst afkomstige Ellen komt van oorsprong uit Rotterdam, heeft de grote stad ooit ingeruild voor het dorp Mierlo in NoordBrabant, en verhuisde vijf jaar geleden richting het buitengebied in Limburg. In haar vrije tijd wroet ze graag in de tuin, duikt ze in boeken,
wandelt ze met haar honden in de natuur en noemt ze zichzelf heks. Deze week wordt Ellen Meuwsen (61) geplukt.

baar wat spirituele deurtjes open
gegaan voor mij.”

Geest
Ellen maakte ook iets mee tijdens
haar pubertijd wat ze vreemd vond.
“Thuis met mijn moeder was ik altijd
bang voor een zolderkamer. De ruimte
fungeerde als kolenhok en opslag
en ik zag daar steeds een man in
een schommelstoel zitten. Hij zei
dat hij over ons waakte. Ik ben op
een bepaald moment toch eens met
mijn moeder gaan praten hierover.
Ze vroeg of ik de man kon omschrijven. Ze haalde een foto tevoorschijn
en dat was precies de man die ik zag.
Het bleek haar vriend van vroeger te
zijn, waar mijn moeder ooit een relatie mee had gehad en ze had dit nooit
aan mij verteld: jaren 50 en ongehuwd, er was schaamte. De man was
uiteindelijk op jonge leeftijd overleden
aan kanker.”

Levenswerk

Helemaal verliefd is ze op haar
knusse huis in het buitengebied
van Broekhuizenvorst. “Samen
met mijn man Pim woon ik hier
bijna vijf jaar en we voelen ons
echt thuis in Limburg. Ik heb veertig jaar in de grote stad gewoond
en ik zou nooit meer terug willen
naar die drukte. Deze rust is heerlijk hier. Het is een fijn huis met
een geschiedenis”, vertelt Ellen.
“We hebben het van boven tot
beneden weer nieuw leven ingeblazen en opgeknapt.”

Rituelen
Trots is ze op de tuin met een
vuurplaats die ze onlangs heeft
gerealiseerd. “Hier hebben we
begin januari een nieuwjaarsritueel gehouden”, vertelt Ellen. “Het
is uitermate geschikt om samen

te komen. Het is er gezellig, knus, de
warmte blijft hangen en we kunnen
goed afstand houden. Met dit ritueel hebben we op onze wensen voor
het nieuwe jaar geproost en het oude
jaar achter ons gelaten.” Ellen doet de
meeste rituelen op deze plek, want ze
is heks. “Het is niet zo dat ik op een
bezemsteel vlieg, zwarte haren heb
en toverdrankjes maak”, gaat Ellen
verder. “Het is een manier van leven.
Het is ook best moeilijk uit te leggen,
want eigenlijk moet je het gewoon
meemaken. Heks zijn kun je het beste
vergelijken met een soort van religie, een godsdienst. Het heeft zoveel
raakvlakken. Christenen aanbidden
een god en Maria, wij een god en
godin. Moslims doen hun dienst in een
Moskee en zo komen wij ook samen,
maar wij hebben in tegenstelling tot
veel godsdiensten geen gebouw. Voor

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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volgende week
in de HALLO.
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ons is de natuur onze heilige plek.”

Ellen maakte in haar verdere leven
meerdere dingen mee waardoor ze
weet dat ze meer kan zien en voelen dan andere mensen, ze heeft
een soort van zesde zintuig ontwikkeld. “Zo kan ik voelen hoe het op dit
moment met mijn kinderen en man
gaat en zo sta ik ook in contact met
dieren.” Voor veel mensen is dit misschien eng, maar Ellen heeft er haar
levenswerk van gemaakt. “Ik vind het
enorm interessant om mij in dit soort
dingen te verdiepen, om te helpen.”
Momenteel schrijft Ellen boekenrecensies, werkt aan websites en geeft ze
workshops over zaken binnen de hekserij. “Ik heb in de loop der jaren veel
(bekende) heksen leren kennen en
van hen heb ik veel geleerd. Daarom
wil ik nu al deze opgedane kennis
overdragen aan anderen. Het klinkt
allemaal heel zweverig, maar zo vind
ik het niet. Voor mij is deze manier
van leven heel fijn. Je leert al die hobbels en beren op je levenspad op een
andere manier te nemen waardoor ik
veel steviger in het leven sta.”

lachend. Ellen heeft als kind zijnde
in de havenstad, de dood in de ogen
gekeken. “Ik verslikte mij in een
Dierenfan
zuurtje. Mijn moeder raakte heleDoor de scheiding van haar ouders
maal in paniek en rende met mij naar
woonde ze jarenlang alleen samen
de keuken zodat ik wat kon drinken
met haar moeder. Op 17-jarige leefuit de kraan. Vanaf dat moment ben
tijd ging Ellen op haarzelf wonen.
ik buiten westen geraakt en als het
“Ik wilde zelfstandig zijn, mijn eigen
ware uit mijn lichaam getreden. Ik kan
huis hebben. Dat kon nog met huismij dit allemaal nog precies herinnejes onder de huurwaarde”, zegt ze.
“Ik leerde mijn eerste man kennen via ren. Ik zag alles van boven af, alsof
ik zweefde boven de hele panieksihet werk dat ik destijds deed, ik was
tuatie als een geest. Mijn moeder is
directiesecretaresse. Samen hebben
we twee zoons. Eén van 33 en één van daarna naar buiten gerend met mij in
haar armen en naar een café tegen36 jaar. Uiteindelijk zijn we weer uit
het huwelijksbootje gestapt, we groei- over ons huis gegaan. Een man zag
den op een gegeven moment gewoon dit, kwam er achteraan, trok mij uit de
armen van mijn moeder en sloeg mij
uit elkaar.” Ellen verhuisde en leerde
haar huidige man Pim via het internet met een klap op mijn rug weer terug
in mijn lichaam, het zuurtje viel op de
kennen. “We zijn nu 22 jaar getrouwd
grond. Het was de plaatselijke pastoor
en nog steeds gelukkig, we zijn een
Tekst: Niels van Rens
die mij ook rooms-katholiek gedoopt
perfect team. Ik ging voor de liefde
Beeld: Pim Augustinus
heeft. Vanaf dat moment zijn er blijknaar Mierlo, in Noord-Brabant daar
hebben we samen met mijn zonen
zeventien jaar gewoond.” Nu dus bijna
vijf jaar in Limburg. “Samen met de
diertjes”, zegt Ellen er trots bij. Want
een dierengek, dat is ze zeker. “Ik heb
altijd dieren in huis genomen vanuit het asiel. Ik heb jaren bij het asiel
vrijwilligerswerk gedaan en dan zie je
2.82.31 ha - kad. Maasbree P 123
veel trieste beestjes. Ik heb heel veel
1.59.32 ha - kad. Maasbree X 23
katten gehad en ook honden, momenteel hebben we nog vijf rescuehonden
Gelegen aan Breetse Peelweg en Hulsingbroek te Maasbree.
en drie asielkatten.” Ellen heeft een
Prijs op aanvraag.
speciale connectie met dieren, zegt
Voor
nadere
informatie kunt u contact
ze. “Ze noemden mij ook wel de katopnemen
met
de heer P. Vullinghs.
tenfluisteraar. Dan stuurde iemand mij
een foto van de kat op en kon ik soms
op afstand de mensen helpen met de
problemen, of ik ging op huisbezoek.”

TE KOOP 2 PERCELEN
LANDBOUWGROND

Spirituele deur
Ze groeide op in Rotterdam. “Dat is
nog lichtjes te horen aan mijn
accent, maar als ik met een andere
Rotterdammer praat, dan ben ik weer
helemaal Rotterdammert”, zegt ze

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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BiblioNu start online PeuterBieb
Peuters van 2 tot en met 4 jaar uit Horst aan de Maas kunnen vanaf
vrijdag 14 januari luisteren naar verhaaltjes uit de voorleestrom van
BiblioNu. Niet in de bibliotheek, maar gewoon vanuit de huiskamer thuis.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een Kruidvat-pakket t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Kruidvat Horst!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 16 januari 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 20 januari 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes
en puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de
bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal
er er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

De PeuterBieb is er twee keer in de
maand: elke tweede en vierde week
op vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur via
Zoom. Via ‘activiteiten’ op de homepagina van BiblioNu, kan men zich
aanmelden. “Voorlezen is goed voor
de taalontwikkeling en de sociale
vaardigheden van kinderen”, zegt
BiblioNu. “Voorlezen is vooral leuk en

gezellig.” BiblioNu organiseerde vóór
de lockdown ook al voorleesuurtjes in
de bibliotheken Horst en Venray, maar
nu dus ook online en speciaal voor
peuters. Er wordt niet alleen voorgelezen, waarbij peuters de mooiste verhaaltjes kunnen beleven, er wordt ook
gezongen en muziek gemaakt.

Zevende editie van Meerlose
dorpsquiz gaat door
Ook dit jaar gaat de organisatie van IQuizut, de Meerlose dorpsquiz,
weer voor een veilige, corona-proof editie. De quiz vindt zaterdagavond
12 maart plaats, dit is de zevende editie.
IQuizut is normaal gesproken een
dorpsquiz voor teams van bijvoorbeeld
vrienden, buurtgenoten of (sport)
verenigingen. Dit jaar zal de quiz
wederom anders verlopen. De organisatie heeft besloten om de teamgrootte ook dit jaar te beperken tot
de grootte van ongeveer één gezin.
Afhankelijk van de coronasituatie op
dat moment, kan men zelf de teamsamenstelling bepalen, maar volgens
de organisatie is het het veiligste om
deze tot een kleine groep of een gezin
te beperken. Er worden dan ook een
aantal kindvriendelijke opdrachten
opgenomen in het programma om van

de quiz een familie-editie te maken.
Het aantal opdrachten en vragen is
hier ook op aangepast.
De dorpsquiz is onderverdeeld in
diverse onderdelen: er is een online
gedeelte, een geheime opdracht en
een puzzeltocht in en rondom Meerlo.
Deze zal buitenshuis plaatsvinden,
maar elk team verplaatst zich daarbij in de eigen auto. Al rijdend door
Meerlo moeten verschillende opdrachten gedaan moeten worden.
Kijk voor meer informatie op
www.IQuizut.nl of op Facebook.
Teams kunnen zich digitaal aanmelden
via de website.

PERSONEEL GEZOCHT
voor alle werkzaamheden
Reindonkerweg 6, America / 06 14 23 97 11
www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

De oplossing van de
puzzel in de Hallo van
6 januari 2022 was:

En de winnaar is:
G. Teuwsen uit Melderslo.
Van Harte Gefeliciteerd met de
cadeaubon van € 25,- te besteden
bij Keurslagerij Crist Coppens
in Horst!

1301 \ service
Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

10.30

11.00

Grubbenvorst
zaterdag
zondag

Hegelsom
zondag

Heilige mis
16.00
Heilige mis
09.15
(in Poolse taal)

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.30

10.30
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Kronenberg

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Gebiedsteams

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zondag
Heilige mis
09.00
		

Tandarts

zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

14 t/m 16 januari

Heilige mis
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

10.00

Het hardloopevenement Rundje um ut Hundje in Horst kon de afgelopen twee jaar vanwege het coronavirus
niet doorgaan. Dit jaar komt daar mogelijk verandering in. De organisatie van Rundje um ut Hundje is namelijk gestart met de voorbereidingen van de zesde editie van dit hardloopevenement.

(alleen na telefonische afspraak)

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Sevenum

Rundje um ut Hundje organiseert
zesde editie

Venlo

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Swolgen

Voorbereidingen gestart

Huisartsenpost

zondag
Heilige mis
11.00
		

Meerlo
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Spoedgevallendienst

Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

17 t/m 20 januari
Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Rundje um ut Hundje is een hardloopevenement in Horst aan de Maas.
“Ongeveer 80 procent van alle deelnemers komt uit onze regio. We vinden
het belangrijk dat iedereen veel plezier
beleeft aan ons evenement en zetten ons met name in voor de recreant.
Iedereen mag meedoen. Jong en oud,
langzaam of snel”, vertelt interim-

voorzitter Hans Hendrikx. Deelnemen
aan Rundje um ut Hundje kan een
doel zijn voor 2022. “We willen mensen in beweging brengen en houden.
Deelname aan Rundje um ut Hundje is
een ideale stimulans om in beweging
te komen en te blijven. Bovendien is de
sfeer van het evenement stimulerend
en opzwepend”, zegt Hendrikx.

Dat Rundje um ut Hundje twee jaar niet
heeft door kunnen gaan, betekent niet
dat de organisatie stil heeft gezeten.
Vorig jaar is het virtueel Rundje um ut
Hundje georganiseerd, de organisatie
is flink verjongd en er is een nieuwe
hoofdsponsor. Inschrijven kan via
www.rundjeumuthundje.nl/inschrijven

Noodzakelijk vanwege inbraken

Stichting Oorlog in de Peel start crowd
fundactie om collectie te beveiligen
Om haar collectie te beveiligen is stichting Oorlog in de Peel is een crowdfundactie gestart. De collectie in het
museum in Melderslo bestaat voor het grootste deel uit objecten die zijn gedoneerd door personen of hun nabestaanden die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Uit recent onderzoek is gebleken dat
er steeds meer inbraken en diefstallen
plaatsvinden bij (kleinschalige) Tweede
Wereldoorlog musea. Daarom is het
volgens het museum noodzakelijk om

haar objecten te beschermen met een
professioneel beveiligingssysteem,
bestaand uit meerdere camera’s, sensoren en alarmen. Ook wil de stichting
de vitrines met veiligheidsglas afscher-

men en een smoke-generator plaatsen.
Het museum hoopt met een crowdfundactie geld op te halen om het
museum te beveiligen.
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999,-

699,-

749,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

549,-

SAMSUNG STEELTOFZUIGER
VS20R9046T3/EN

• 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Geluid van Bowers & Wilkins
• Android TV

• Tot 200W zuigkracht • Tot 60 minuten gebruiksduur • 3 borstels, 3
opzetstukken, extra batterij • Nu met gratis cleanstation t.w.v. €179,-

1049,-

999,-

SONOS ARC
INDRUKWEKKEND GELUID ÉN ELEGANT DESIGN

949,-

757,-

MICROSOFT SURFACE TABLET
SURFACE PRO 7

• Soundbar met Dolby Atmos • Laat al je entertainment tot leven komen
met een adembenemend realistisch geluid • Ook verkrijgbaar in wit
* Na €50,- directe kassakorting!

• Core i5 • 8GB ram • 128GB opslag • 12,3 Inch

OOK TIJDENS DEZE LOCKDOWN KUN JE VERTROUWEN OP ONZE SERVICE!
Bestel en haal af!
in een van onze 8 winkels

WhatsApp
085-105 4444

Bel ons

085-105 4444

Chat online

www.eptummers.nl

Open voor
service & reparaties
dagelijks tot 17.00u
NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

